
   
 
 

NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua: NEKAZARITZA 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 
(AGAX0208) NEKAZARITZAKO JARDUERA OSAGARRIAK (1375/2008 EDa, 2008ko abuztuaren 1ekoa, 2011ko maiatzaren 13ko 682/2011 EDak 

aldatua) 
Gaitasun orokorra: Nekazaritza-laboreetan eragiketa osagarriak egitea goragokoen argibideei edo lan-planari jarraikiz, eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta kalitateko eta ingurumena 
babesteko neurriak betez.  

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

UC0517_1: Nekazaritza-laboreetan lurra prestatzeko, ereiteko eta landatzeko 
eragiketa osagarriak egitea. 

UC0518_1: 
Nekazaritza-laboreetan ureztatzeko, ongarritzeko eta tratamenduak 
aplikatzeko  
eragiketa osagarriak egitea. 

1 
AGA163_1: NEKAZARITZAKO JARDUERA 
OSAGARRIAK (1228/2006 EDa, 2006ko 
urriaren 27koa, 2007ko urtarrilaren 3ko BOE). 

UC0519_1: Nekazaritza-ustiategietan laborantza-zaintzako, labore-bilketako eta 
instalazioen mantentze-lanetako eragiketa osagarriak egitea. 

− 9410.001.1 Nekazaritzako peoia. 
− 9430.001.1 Nekazaritzako eta abeltzaintzako 

peoia. 
− Barazkigintzako peoia. 
− Frutagintzako peoia. 
− Belarki-laboreetako peoia. 
− Lore moztuko laboreetako peoia. 
− Lorezaintzako peoia. 
− Mintegiko peoia. 
− Lorezaintza-zentroko peoia. 
− Kirol-zelaiko peoia. 

 
LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

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

ordu-aldea 

MF0517_1: Lurra prestatzeko, landatzeko eta ereiteko 
eragiketa osagarriak nekazaritza-laboreetan 90 

 . 
90 60 

UF0160  Ureztatzeko eragiketa osagarriak nekazaritza-laboreetan. 50 30 MF0518_1 Ureztatzeko, ongarritzeko eta tratamenduak 
aplikatzeko eragiketa osagarriak nekazaritza-
laboreetan. 

120 UF0161 Ongarritzeko eta tratamenduak aplikatzeko eragiketa osagarriak nekazaritza-
laboreetan. 70 40 

UF0162 Produktuen laborantza-eragiketak, bilketa, biltegiratzea eta ontziratzea. 70 40 MF0519_1 Laboreetako eta instalazioen mantentze-lanetako 
eragiketa osagarriak nekazaritza-ustiategietan. 120 UF0163 Instalazioen oinarrizko mantentze-lanak 50 30 

MP0035: Nekazaritzako jarduera osagarrietako lanekoak 
ez diren lanbide-jardunbideak 40   40  

  Iraupena, guztira 370 190 
 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

MF0517_1   

• Ingeniari agronomoa edo ingeniari tekniko 
agronomoa. 

• Nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresen 
kudeaketa eta antolamendua. 

• Lorezaintzaren eremuko nekazaritzaren lanbide-
arloko profesionaltasun-ziurtagiria (3. maila). 

1 urte 3 urte 

UF0161  
MF0518_1 

UF0162  

• Ingeniari agronomoa edo ingeniari tekniko 
agronomoa. 

• Nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresen 
kudeaketa eta antolamendua. 

• Lorezaintzaren eremuko nekazaritzaren lanbide-
arloko profesionaltasun-ziurtagiria (3. maila). 

1 urte 3 urte 

UF0163  

MF0519_1 

Ez dago sartzeko eskakizunik 

UF0164  

• Ingeniari agronomoa edo Ingeniari tekniko 
agronomoa. 

• Nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresen 
kudeaketa eta antolamendua. 

• Lorezaintzaren eremuko nekazaritzaren lanbide-
arloko 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 

 

Erabilera anitzeko gela 30 50    

Nekazaritza-pabiloia 1.000 100    

Lurzatia/ Lursaila 10.000 10.000    
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