GreenFields Academy
citește și află mai multe despre ediția 2022-2023

DESPRE GreenFields Academy
GreenFields Academy este un program de educație în aplicarea practicilor de
conservare a mediului și biodiversității în agricultură, destinat fermierilor. Programul a
fost înființat în 2021 la inițiativa mai unora dintre companiile din industria agri.
În cadrul programului, fermierii învață de la profesioniștii din industrie despre cum să aplice în
propriile ferme tehnologii ale agriculturii integrate durabile, menținând în același timp
productivitatea propriilor ferme.

Ce este agricultura integrată durabilă
Agricultura integrată durabilă este un sistem de producţie inovator care urmăreşte diminuarea
intervențiilor externe în exploataţia agricolă, punând accent pe cea mai bună administrare a
resurselor naturale (apă, fertilitate). Acest sistem contribuie la conservarea mediului și a
biodiversității, promovând practici cum ar fi lipsa arăturilor solului, acoperirea permanentă a
solului, combaterea biologică a dăunătorilor, amenajarea ecologică a peisajului.

DE CE FACEM ASTA

Conservarea resurselor este
un aspect care devine din ce
în ce mai important în
contextul schimbărilor
climatice.
Agricultura reprezintă unul dintre
domeniile care contribuie activ la
modelarea și influențarea hranei pe
care o consumăm și a mediului în
care trăim, iar prin acest proiect
facem bine.

•

Fermele românești trebuie
să rămână profitabile întrun context sustenabil.
Conform noii politici agricole
comune, până în 2030, 25% din
suprafața agricolă lucrată în ferme
va trebui să fie exploatată ecologic.
În prezent, în România, această
cifră este de 2,4%.

În plus, în următorii 3-5 ani, 49%
dintre fermierii români
intenționează să cultive culturi în
regim ecologic*.

Conform studiu Stratesys Vectors (2020) - Implementarea noii Politici Agricole Comune în România. Tendințe și Impact posibil.

Grija pentru mediu și
protejarea biodiversității și
a habitatelor naturale
reprezintă două dintre cele
nouă obiective majore pe care
și le propune noua politică
agricolă comună.
Ceea ce înseamnă că, în viitor,
fermierii români vor fi recompensați
pentru aplicarea unor practici care
să combată exploatarea agricolă
intensivă.

ÎN CE CONSTĂ GreenFields Academy
Pregătim fermierii pentru viitor. Oferim un curs de formare ultra-specializată, în
care, timp de 8 luni, un grup de 15-20 fermieri vor învăța și vor aplica practici de
agricultură integrată durabilă în propriile ferme.

PREDAREA informațiilor este
una tehnică, oferită de unul
dintre cei mai buni consultanți
în domeniu, Patrick Valmary,
Co-Fondator AIDER,
Consultant și Expert în
agricultură integrată durabilă.
Fermierii vor aplica
elementele însușite la curs și
vor împărtăși tuturor
participanților din propriile
experiențe.

PROGRAMA este structurată
pe 7 module tehnice de
învățare, corelate cu practicile
aplicate în câmp, completate
de elemente de protecție a
mediului, agricultură
digitală, acces la fonduri și
finanțări, comercializare a
produselor, dedicate special
domeniului agriculturii
integrate durabile și furnizate
de companiile partenere.

SELECȚIA
PARTICIPANȚILOR se va
face prin înscrierea fermierilor
pe site și participarea
acestora la un interviu online
de admitere în cadrul
programului.

Cursul este oferit GRATUIT
fermierilor participanți
selectați.

MODULELE DE CURS

Sol
Fertilitatea
naturală a solului.
Principalii factori
de degradare.

Principiile
agriculturii
integrate
durabile
Protecția
regenerării
solurilor agricole.
Agronomia
circulară.
Agro-împăduriri.

Sisteme de
producție în
agricultura
integrată
durabilă
Alegerea culturii.
Alegerea acoperirii
vegetale.
Alegerea rotației
culturilor.

Echipamente și
adaptări
necesare pentru
implementare
Analiza
echipamentelor
necesare.
Adaptarea
echipamentelor
existente.
Material specific.

Agricultură
digitală

Amprenta de
carbon

Analiza de
imagine și
urmărirea NVDI
prin satelit și
dronă.
Modelarea
riscurilor culturii.
Modelarea în
domeniul dozelor
de aplicare.

Auditul culturilor.
Axele de progres.

Temă la alegere
stabilită
împreună cu
cursanții
participanți
TBD în funcție de
nevoile specifice
identificate în
ferme.

CALENDAR DE DESFĂȘURARE: AUGUST 2022 – APRILIE 2023

Modulele de curs vor fi completate cu un schimb continuu de informații și bune practici venind
chiar de la fermierii participanți, la care se adaugă informațiile legate de comercializare, piețe și
legislație specifică furnizate de partenere.
Întâlnirile vor avea loc online, o dată la două săptămâni, într-un interval de 3 ore/întâlnire.
Ocazional, vor avea loc întâlniri offline, reprezentate de vizite în ferme.

Cum te înscrii în GreenFields Academy
Dacă îți dorești să înveți și să aplici tehnici de agricultură integrată durabilă, vino
alături de noi în GreenFields Academy.
Completează formularul de înscriere de pe site, susține interviul online de admitere și ai șansa
de a avea acces la cursuri tehnice și prezentări, la întâlniri în fermă și la un grup de colegi
fermieri, cu care poți împărtăși experiențe și practici domeniul agriculturii integrate durabile.
*Selecția cursanților se face pe baza interviului online de admitere.

Criteriile de eligibilitate sunt:
❑ Programul se adresează doar fermierilor de culturi de câmp
❑ Suprafața minimă a fermei de 100 ha
❑ Disponibilitatea de implementare în cadrul fermei a practicilor învățate la curs (pe o
suprafață de minim 5 hectare)
❑ Cunoașterea limbii engleze (minim nivel mediu)

Hai cu noi!

Hai cu noi!

PARTENERI GreenFields Academy Ediția II
Suntem mândri de implicarea și sprijinul oferite în organizarea acestui program
de către companii de prestigiu, asociații de fermieri și ferme care fac
performanță prin aplicarea practicilor agriculturii conservative.

GreenFields ACADEMY – prezentare proiect AMAZAG 2022. Nu publicați / Nu transmiteți.

ÎNSCRIE-TE
ACUM!

Programul este realizat de
AMAZAG și Patrick Valmary Consult
în colaborare cu Raiffeisen Bank, Syngenta, RWA
Agro, Yara, IPSO Agricultură
cu sprijinul AIDER, APPR,
Grup Șerban și Alisa Farming.
Agricultura este una dintre industriile din România care poate face performanță.
E mult loc în față.

