
   
 NEKAZARITZA 

Lanbide-eremua: Nekazaritza 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(AGAH0108) BARAZKIGINTZA ETA LOREGINTZA (1375/2008 EDa, 2008ko abuztuaren 1ekoa, 2011ko maiatzaren 13ko 682/2011 EDak aldatua) 
Gaitasun orokorra: Barazkigintzako edo lore moztuko ustiategi batean instalazio-, mantentze-, produkzio- eta bilketa-eragiketak egitea, eta, horretarako, landare-osasuna kontrolatzea, makinak 
erabiltzea, nekazaritza-jardunbide egokiei eta errentagarritasun ekonomikoari lotutako irizpideak aplikatzea, eta ingurumenaren, kalitate-kontrolaren, elikagaien segurtasunaren eta laneko arriskuak 
prebenitzearen inguruan indarrean dagoen araudia betetzea. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0529_2 Barazkigintzako edo lore moztuko laborantzan lurra prestatzeko, 
ereiteko eta/edo birlandatzeko lanak egitea. 

UC0530_2 Barazkiak eta lore moztuak lantzeko, biltzeko, garraiatzeko eta 
biltegiratzeko eragiketak egitea. 

UC0525_2 Izurriak, gaixotasunak, belar gaiztoak eta fisiopatiak kontrolatzea. 
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AGA 167_2 BARAZKIGINTZA ETA 
LOREGINTZA 
(1228/2006 ED, 2006ko urriaren 27koa, 
2007ko urtarrilaren 3ko BOE). 

UC0526_2 Traktoreak maneiatzea eta nekazaritzako instalazioak muntatzea, 
eta horien mantentze-lanak egitea. 

− 6022.008.0 Lorezaina. 
− 6022.002.4 Baratzezaina.  
− 6022.003.5 Barazki-produkzioko langilea.  
− 6022.008.0 Lore moztuetako landare-laborantzako 

langilea.  
− 6021.020.1 Pestiziden aplikatzailea 6022.004.6 

Mintegietako langilea, oro har 6022.004.6 Mintegizaina 
6022.014.3 Frutaren eta barazkien manipulatzailea 

 
LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 
Geh.  

ordu-aldea 

UF0001 Laborantzako lurzorua eta eguraldia. 50 20 
MF0529_2 

Lurraren prestaketa, ereintza eta/edo 
birlandatzea barazkigintzako eta lore moztuko 
laborantzan. 

120 UF0014 Ereintza eta birlandatzea barazkigintzako eta lore moztuko laborantzan 70 30 

UF0003 Laborantza-eragiketak, ureztapena eta ongarritzea. 80 30 
UF0015 Loreen eta barazkien bilketa, biltegiratzea eta garraioa. 80 40 MF0530_2 Laborantza-eragiketak eta barazkiak eta lore 

moztuak biltzea. 200 
UF0016 Berotegien mantentze-lanak eta maneiua. 40 20 
UF0006 Landareen, lurzoruaren eta instalazioen egoera sanitarioaren zehaztapena eta kontrol-

metodoen aukeraketa. 60 20 
MF0525_2 Kontrol fitosanitarioa 120 

UF0007 Kontrol fitosanitarioko metodoen aplikazioa landare, lurzoru eta instalazioetan. 60 20 
UF0008 Instalazioak eta horien egokitzea, garbiketa eta desinfekzioa 70 30 

MF0526_2 Nekazaritzako mekanizazioa eta instalazioak. 120 
UF0009 Traktoreen mantentze-lanak, prestaketa eta maneiua. 50 30 

MP0003 
Barazkigintzako eta lorezaintzako lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak. 40   40  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 600 240 
 



  
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

UF0001  
MF0529_2 

UF0014  
1 urte 3 urte 

UF0003  

UF0015  MF0530_2 

UF0016  

1 urte 3 urte 

UF0006  
MF0525_2 

UF0007  
1 urte 3 urte 

UF0008  

MF0526_2 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 

graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-

ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. 

mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 
bat edukitzea. 

– Erdi-mailako heziketa-zikloetan 
sartzeko baldintza akademikoak 
betetzea edo erdi-mailako zikloetara 
sartzeko dagozkion probak gainditu 
izana 

– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 
urtetik gorakoentzako unibertsitatera 
sartzeko proba gainditu izana. 

– Prestakuntzari behar adinako 
probetxua ateratzeko behar diren 
prestakuntza- edo lanbide-
ezagupenak izatea, ezartzen den 
araudiaren arabera. 

 

UF0009  

• Ingeniari agronomoa 
• Nekazaritzako ingeniari teknikoa. 
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresen 

kudeaketa eta antolamenduko goi-mailako 
teknikaria. 

• Lorezaintzako lanbide-arloko nekazaritzako lanbide-
eremuko profesionaltasun-ziurtagiria (3. maila). 

1 urte 3 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

Baratzezaina (2004/96 EDa, 1996ko 
irailaren 6koa). 

Erabilera anitzeko gela 30 50  
Nekazaritza-pabiloia 150 150  

PROFESIONALTASUN-
ZIURTAGIRI BALIOKIDEA 

“Baratzezaina” eta “Barazkigintza eta 
loregintza” 

Baratzea 1000 1000    
Berotegia 400 400    
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