
   
 
 

NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua: ABELTZAINTZA 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(AGAN0108) ABELTZAINTZA EKOLOGIKOA (1965/2008 EDa, 2008ko azaroaren 28koa) 
Gaitasun orokorra: Abeltzaintzako ustiategi ekologiko batean animalia eta/edo animalia-produktu ekologikoak produzitzeko eta maneiatzeko eragiketak egitea, eta belarki-laboreen eta larreen 
ezarpena, aprobetxamendua, mantentze-lanak eta bilketa egitea, kalitate-, jasangarritasun- eta errentagarritasun-irizpideak aplikatuz eta, betiere, produkzio ekologikoari, kalitate-kontrolari eta laneko 
arriskuen prebentzioari buruz indarrean dagoen legeria betez. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

UC0006_2: Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak, makinak eta ekipamenduak 
muntatzea eta mantentze-lanak egitea. 

UC0725_2 Ustiategi ekologikoetako aziendaren maneiu arrazionaleko eragiketak 
egitea. 2 AGA227_2 ABELTZAINTZA EKOLOGIKOA 

(665/2007 EDa, 2007ko maiatzaren 25ekoa). 

UC0726_2 Animalia eta animalia-produktu ekologikoak produzitzea. 

− Abeltzaintza ekologikoko besteren 
konturako langile kualifikatua. 

− Abeltzaintza ekologikoko norberaren 
konturako langile kualifikatua. 

 
LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

ordu-aldea 

MF0006_2 Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak, makinak 
eta ekipamenduak. 90   90 50 

UF0202 Azienda ekologikoaren maneiua 50 25 
UF0203 Azienda ekologikoaren elikadura 50 25 
UF0204 Ugalketaren kontrola 50 25 

MF0725_2 Ustiategi ekologikoetako aziendaren maneiu 
arrazionala. 200 

UF0205 Azienda ekologikoaren kontrol sanitarioa eta aplikazioa 50 25 
UF0206 Hazkuntza, aurrerakoen hazkuntza eta gizentzea abeltzaintza ekologikoan 60 25 

MF0726_2 Animalia eta animalia-produktu ekologikoen 
produkzioa. 120 

UF0207 Animalia-produktu ekologikoak 60 25 

MP0047 
Abeltzaintza ekologikoko lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideen modulua 80   80  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 490 200 

 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

MF0006_2   1 urte 3 urte 

UF0202  

UF0203  

UF0204  
MF0725_2 

UF0205  

1 urte 3 urte 

UF0206  

MF0726_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. 

UF0207  

• Albaitaritzan lizentziaduna. 
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategietako 

nekazaritzako ingeniari teknikoa. 
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresen 

kudeaketa eta antolamenduko goi-mailako 
teknikaria. 

• Abeltzaintzako Produkzioaren Kudeaketako 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiria. 

 
1 urte 3 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

 

Erabilera anitzeko gela 30 50    

Abeltzaintzako pabiloia 150 150    
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