
CURSO DE INICIACIÓN Á AGRICULTURA  ECOLÓXICA:

OBXETIVOS:

Os obxetivos deste curso son dar a coñecer as líneas xerais  dunha producción hortícola 
ecolóxica.

Fomentar a agricultura como unha actividade económica, reducindo o uso de produtos 
químicos na horta,respetando os ciclos naturais dos vexetais e mantendo a biodiversidade.

PROGRAMA:

Os apartados a seguir na acción formativa serán os seguintes:

1. En que consiste a agricultura ecolóxica:

1.1 Importancia e significado de agricultura ecolóxica
1.2 Variantes:

Agricultura biodinámica
Agricultura sinérxica
Agricultura mesiánica
Permacultura

1.3 Beneficios máis notables da Agricultura Ecolóxica
1.4 Comparación, diferenzas coa producción convencional.

Sensibilización hacia a práctica dunha agricultura ecolóxica
1.5 Modelos de certificacións

Requisitos para a conversión ecolóxica
Comercialización da produción ecolóxica

1.6. Principios básicos da Agricultura Ecolóxica, soberania alimentaria, vida e 
revalorización do meido rural, sistemas alimentarios resilientes.

2. Cultivos:

(Os cultivos que máis se soen prantar como por exemplo leitugas, repolos, pementos, 
cebolas, patacas...)

2.1 Características básicas
2.2 Tipos
2.3 Épocas de sementado, plantación e recolección
2.4 Marcos de plantación
2.5 Recolección, secado e gardado da semente se procede
2.6 Como facer semilleiros propios

3. Pragas máis comúns e enfermidades:

3.1 Recoñecemento das mesmas
3.2 Ciclos
3.3 Como combatilas
3.4 Control biolóxico
3.5 Sebes
3.6 Fitosanitarios na agricultura ecolóxica



4. A terra e fertilización da mesma

4.1 A terra na agricultura ecolóxica, fertilidade  e concepto.
4.2 Factores que influen  na fertilidade, problemas e mellora da mesma
4.3 Normas sobre o manexo da terra na Agricultura ecolóxica
4.4 Materia orgánica
4.5 Compostaxe

5. Visita e práctica nunha explotación ecolóxica

A duración deste curso sería de 29 horas.

.- venres 27 de maio de 16 a 20h (Casa da Xuventude de San Sadurniño)

.- sábado 28 de maio de 9 a 13h (prácticas na "Horta da avoa María" en Neda)

.- venres 3 de xuño de 16 a 20h (Casa da Xuventude de San Sadurniño)

.- sábado 4 de xuño de 9h a 13h (prácticas na "Horta da avoa María" en Neda)

.- venres 10 de xuño de 16 a 20h (Casa da Xuventude de San Sadurniño)

.- sábado 11 de xuño de 9 a 14h (visita á Horta da Lousa en Cerceda)

Para inscribirse, entrar no seguinte enlace:

https://foagro.xunta.gal/foagro/inscripcion/publica/accionsFormativas

Unha vez dentro siga os seguintes pasos

Paso 1

Prema no botón para “Engadir accións” nas que desexa inscribirse. Hai que deixar 
baleiro o campo “Tipoloxía” e tamén o de “Modalidade”, pero fai falla cubrir os de 
“Provincia de impartición” e “Municipio impartición”.

Selecionar provincia -  A Coruña

Selecionar municipio - San Sadurniño

Elixa as accións formativas : 

 INICIACIÓN Á AGRICULTURA ECOLÓXICA (FC2022F115025 - Cursos de 
Orientación Específica. Agricultura - PRESENCIAL - 29h - CFEA GUÍSAMO - Coruña,
A - San Sadurniño) CAMINO NICOLAS - TLF: 881881042 - camino.nicolas.velado@-
xunta.gal

PASO 2
Datos persoais solicitante (Cubrir campos)

PASO 3
Datos profesionais solicitante (Cubrir campos)

file:///C:/Users/entremedias/Downloads/%0Bhttps:/foagro.xunta.gal/foagro/inscripcion/publica/accionsFormativas
file:///C:/Users/entremedias/Downloads/%0Bhttps:/foagro.xunta.gal/foagro/inscripcion/publica/accionsFormativas


PASO 4

Historial profesional e formativo - nivel de estudos (Cubrir campos)

Premer: Enviar solicitude de inscrición 

e na seguinte pantalla: Confirmar solicitude
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