NEKAZARITZA
Lanbide-eremua: Nekazaritza
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(AGAU0108) NEKAZARITZA EKOLOGIKOA (1965/2008 EDa, 2008ko azaroaren 28koa, 2011ko maiatzaren 13ko 682/2011 EDak aldatua)

Gaitasun orokorra: Abeltzaintza-ustiategi ekologiko batean laboreen maneiu-, mantentze- eta bilketa-eragiketak, kalitatezko, jasangarritasuneko eta errentagarritasuneko irizpideak aplikatuz eta
betiere, indarrean den nekazaritza ekologikoari, kalitate-kontrolari eta laneko arriskuak prebenitzeari dagokion legeria betez.
Maila

2

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

AGA225_2 NEKAZARITZA EKOLOGIKOA
(665/2007 EDa, 2007ko maiatzaren 25ekoa).

Dagozkion lanbideak edo
lanpostuak

Gaitasun-atalak

UC0717_2

Lurzorua maneiatzea eta laborantza- eta bilketa-lanak egitea ustiategi
ekologikoetan.

−

UC0526_2

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

−

UC0718_2

Agroekosistemaren egoera sanitarioa kontrolatzea eta maneiatzea.

Labore ekologikoetako besteren
konturako langile kualifikatua.
Labore ekologikoetako norbere
konturako langile kualifikatua.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

Prestakuntza-moduluak

Orduak

MF0712_2

Lurzoruaren maneiua, laborantza- eta bilketaeragiketak ustiategi ekologikoetan

180

MF0526_2

Nekazaritzako mekanizazioa eta instalazioak.

120

MF0718_2

Agroekosistemaren sanitatearen prebentzioa eta
maneiua.

150

MP0048

Nekazaritza ekologikoko lanekoak ez diren
lanbide-jardunbideak

40

Kodea

Prestakuntza-atalak

Iraupenak
Orduak

Geh.
ordu-aldea

UF0208

Baliabideen aprobetxamendua eta lurzoru ekologikoaren maneiua.

90

40

UF0209

Laborantza-lanak eta labore ekologikoen bilketa

90

40

UF0008

Nekazaritza-instalazioak eta horien egokitzea, garbiketa eta desinfekzioa

70

30

UF0009

Traktoreen mantentze-lanak, prestaketa eta maneiua.

50

30

UF0210

Parasito, patogeno eta laboreen arteko orekako teknika eta metodo ekologikoak.

60

30

UF0211

Labore ekologikoen egoera sanitarioaren prebentzioa eta produktuen aplikazioa.

90

40

Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

40
490

210

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

Eskatzen den
lanbide-esperientzia

Eskatzen den akreditazioa

Akreditazioarekin

Akreditazio
gabe

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

UF0208
MF0717_2 Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
–
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako UF0209
MF0526_2

–
–
–

MF0718_2

–
–

graduatu-titulua izatea.
2.
mailako
profesionaltasunziurtagiriren 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
prestakuntzaedo
lanbideezagupenak izatea, ezartzen den
araudiaren arabera.

UF0008
UF0009
•
•
•

UF0212

•

Ingeniari agronomoa
Nekazaritzako ingeniari teknikoa.
Nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresen
kudeaketa eta antolamenduko goi-mailako
teknikaria.
Nekazaritza-produkzioaren
kudeaketako
profesionaltasun-ziurtagiria (3. maila).

UF0213

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.
Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

Kudeaketa-gela

45

60

Nekazaritza-pabiloia

150

150

Bestelako instalazioak

3000

3000

PRESTAKUNTZA-GUNEA

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

