
   
 NEKAZARITZA 

Lanbide-eremua: Nekazaritza 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(AGAU0208) NEKAZARITZA-PRODUKZIOAREN KUDEAKETA (1211/2009 EDa, 2009ko uztailaren 17koa). 
Gaitasun orokorra: Nekazaritza-enpresako produkzioa kudeatzea eta eskuragarri dauden baliabide naturalak eta giza baliabideak eta beharrezko lanak programatzea eta antolatzea, betiere 
errentagarritasun ekonomikoarekin lotutako irizpideak aplikatuz eta ingurumenaren, kalitate-kontrolaren, segurtasunaren eta laneko arriskuen prebentzioaren inguruan indarrean dagoen araudia betez. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

UC1129_3 Lursaila prestatzeko eta laboreak ezartzeko lanak kudeatzea. 

UC1130_3 Laborantza-eragiketak programatzea eta antolatzea. 

UC1131_3 Nekazaritza-produktuak biltzeko eta kontserbatzeko eragiketak kudeatzea. 3 

AGA 347_3 NEKAZARITZA-
PRODUKZIOAREN KUDEAKETA 
(108/2008 EDa, 2008ko otsailaren 
1ekoa). 

UC1132_3 Nekazaritza-ustiategiko makina, ekipamendu eta instalazioak kudeatzea. 

− 6022.001.3 Baratze, haztegi eta 
lorategietako arduraduna edota langilezaina.  

− 6021.100.6 Arduraduna edota langilezaina, 
baratze, haztegi eta lorategietakoa izan ezik.  

− Nekazaritza-produkzioaren kudeatzailea, 
norberaren kontura zein besteren kontura.  

− Nekazaritza-biltegien arduraduna.  
− Lurreko tratamenduetarako ekipamenduen 

arduraduna. 
 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

ordu-aldea 

UF0382 Nekazaritza-laboreen ezarpeneko faktoreak. 70 30 
UF0383 Laboreen ezarpena ezartzeko azpiegiturak 70 30 MF1129_3 Lursaila prestatzeko eta laboreak ezartzeko lanak 

kudeatzea. 210 
UF0384 Laboreen ezarpena. 70 30 
UF0385 Ureztapenaren programazioa eta kontrola eta laboreen ongarritzea. 70 30 
UF0386 Kontrol fitosanitarioko metodoak 70 30 MF1130_3 Laborantza-eragiketen antolakuntza eta kontrola 210 
UF0387 Laborantza-metodoak. 70 30 
UF0388 Nekazaritza-produktuen bilketa eta garraioa. 90 30 

MF1131_3 Nekazaritza-produktuen bilketa eta kontserbazioaren 
programazioa eta kontrola. 180 

UF0389 Nekazaritza-produktuen biltegiratzea, manipulazioa eta kontserbazioa 90 30 
UF0390 Nekazaritza-instalazioak, -makinak eta -ekipamenduak 50 30 
UF0391 Tailer bateko oinarrizko konponketak, ikuskapena eta antolamendua. 50 30 MF1132_3 Nekazaritza-ustiategiko makina, ekipamendu eta 

instalazioen kudeaketa 180 
UF0392 Nekazaritza-ustiategiaren antolamendua eta kudeaketa 80 30 

MP0084 Nekazaritza-produkzioaren kudeaketako lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak. 40   40  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 820 330 

 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 
Eskatzen den akreditazioa 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia 

UF0382  
UF0383  MF1129_3 
UF0384  

2 urte 

UF0385  
UF0386  MF1130_3 
UF0387  

2 urte 

UF0388  
MF1131_3 

UF0389  
2 urte 

UF0390  

UF0391  MF1132_3 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-

ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza 

akademikoak betetzea edo goi-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. 

UF0392  

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

eta antolamenduko goi-mailako teknikaria. 

2 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45 60    
Biltegi-tailerra 120 120    
Nekazaritza-pabiloia 200 200    
Berotegia 400 400    
Praktiketarako lurra 20000 20000    
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