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Nekazaritza - AGA
LANBIDE KUALIFIKAZIOA
AGA163_1 Nekazaritzako jarduera osagarriak
AGA224_1 Abeltzaintzako jarduera osagarriak
AGA399_1 Mendiak kontserbatzeko eta hobetzeko jarduera
osagarriak
AGA398_1 Baso-aprobetxamenduetako jarduera osagarriak
AGA164_1 Mintegi, lorategi eta lorazaintza-zentroetako
jarduera osagarriak

LH-KO TITULUA
Nekazaritzako eta abeltzaintzako jardueretako
oinarrizko profesionala

Baso aprobetxamenduetako oinarrizko
profesionala 1

Nekazaritzako lorezaintzako eta lore
konposizioetako oinarrizko profesionala 2

AGA342_1 Loradendako jarduera osagarriak
AGA226_2 Zaldien zaintza eta maneiua
AGA344_2 Zaldien oinarrizko heziketa

PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIA
AGAX0208 Nekazaritzako jarduera osagarriak
AGAX0108 Abeltzaintzako jarduera osagarriak
AGAR0309 Mendiak kontserbatzeko eta hobetzeko jarduera osagarriak
AGAR0209 Baso-aprobetxamenduetako jarduera osagarriak
AGAO0108 Mintegi, lorategi eta lorazaintza-zentroetako jarduera
osagarriak
AGAJ0108 Loradendako jarduera osagarriak

Zaldi-jardueretako teknikaria (cualificación AGA226_2
incompleta, el resto de cualificaciones del perfil son de
AFD)

AGAN0109 Zaldien zaintza eta maneiua
AGAN0110 Zaldien oinarrizko heziketa

AGA546_2 Erlezaintza

AGAN0211 Erlezaintza

AGA527_2 Ikerketarako eta beste xede zientifiko
batzuetarako erabiltzen diren animaliak zaintzea eta
mantentzea

AGAN0111 Ikerketarako eta beste xede zientifiko batzuetarako erabiltzen
diren animaliak zaintzea eta mantentzea

AGA624_2 Animalia basatiak, zoologikoak eta akuarioak
zaintzea

AGAN0312 Animalia basatiak, zoologikoak eta akuarioak zaintzea

AGA547_2 Nekazaritza-makineria maneiatzea eta
mantentzea

AGAU0111 Nekazaritza-makineria maneiatzea eta mantentzea

AGA225_2 Nekazaritza ekologikoa
AGA227_2 Abeltzaintza ekologikoa

Nekazaritza ekologikoko teknikaria
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AGAU0108 Nekazaritza ekologikoa
AGAN0108 Abeltzaintza ekologikoa
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AGA165_2 Belarkien laborantza

AGAC0108 Belarkien laborantza

AGA166_2 Zurezko laboreak

AGAF0108 Frutagintza

AGA167_2 Baratzezaintza eta lorezaintza

AGAH0108 Baratzezaintza eta lorezaintza

AGA098_2 Hausnarkarien produkzio intentsiboa

Nekazaritzako eta abeltzaintzako produkzioko
teknikaria

AGA099_2 Hegazti eta untxi-produkzio intentsiboa

AGAG0208 Untxi-produkzio intentsiboa
AGAP0208 Aurrerakoak hazteko eta gizentzeko txerri-produkzioa

AGA002_2 Txerri produkzio intentsiboa
AGA168_2 Lorategiak eta berdeguneak instalatzea eta
mantentzea

AGAG0108 Hegazti-produkzio intentsiboa

AGAP0108 Ugaltzeko eta hazteko txerri-produkzioa

Lorezaintza eta loradendako teknikaria
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AGAO0208 Lorategiak eta berdeguneak instalatzea eta mantentzea

AGA457_2 Loradendako jarduerak

AGAJ0110 Loradendako jarduerak

AGA460_2 Haztegian hazien eta landareen produkzioa

AGAU0110 Haztegian hazien eta landareen produkzioa

AGA345_2 Basoberritzeak eta basoen tratamenduak

Natura-ingurunea ustiatzeko eta kontserbatzeko
teknikaria 4

AGAR0208 Basoberritzeak eta basoen tratamenduak

AGA343_2 Baso-ustiapenak

AGAR0108 Baso-ustiapenak

AGA459_2 Ehiza-animalien produkzioa

AGAN0411 Ehiza-animalien produkzioa

AGA458_2 Ehiza- eta arrain-habitata mantentzea eta
hobetzea

AGAR0111 Ehiza- eta arrain-habitata mantentzea eta hobetzea

AGA548_2 Perretxiko eta boilurren produkzioa eta bilketa

AGAU0112 Perretxiko eta boilurren produkzioa eta bilketa

AGA346_3 Kirol-zelaietan soropila instalatzeko eta
mantentzeko lanak kudeatzea

AGAJ0308 Kirol-zelaietan soropila instalatzeko eta mantentzeko lanak
kudeatzea

AGA348_3 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak kudeatzea
eta mantentzea

AGAJ0109 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak kudeatzea eta mantentzea

7

rloari

otutako

restakuntza

Nekazaritza - AGA
AGA461_3 Lore-diseinua eta loradendako jardueren
kudeaketa

AGAJ0208 Lore-diseinua eta loradendako jardueren kudeaketa

AGA464_3 Haztegian hazien eta landareen produkzioa
kudeatzea

AGAU0210 Haztegian hazien eta landareen produkzioa kudeatzea

AGA003_3 Lorezaintza eta paisaia lehengoratzea
AGA347_3 Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa
AGA228_3 Baso-berritzeak eta basoen tratamenduak
kudeatzea
AGA462_3 Baso-aprobetxamenduen kudeaketa

Paisajismoko eta landa-inguruneko goi-mailako
teknikaria

Basoa eta natura-ingurunea kudeatzeko goi-mailako
teknikaria 5

AGAO0308 Lorezaintza eta paisaia lehengoratzea
AGAU0208 Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa
AGAR0109 Baso-berritzeak eta basoen tratamenduak kudeatzea
AGAR0110 Baso-aprobetxamenduen kudeaketa

AGA349_3 Zaldi-azienda ferratzea

AGAN0210 Zaldi-azienda ferratzea

AGA463_3 Ehiza-animalien produkzioa

AGAN0511 Ehiza-animalien produkzioa

AGA466_3 Ehiza- eta arrain-aprobetxamenduen kudeaketa

AGAR0211 Ehiza- eta arrain-aprobetxamenduen kudeaketa

AGA530_3 Ikerketarako eta beste xede zientifiko
batzuetarako erabiltzen diren animaliekin prozedura
esperimentalak egitea

AGAN0212 Ikerketarako eta beste xede zientifiko batzuetarako erabiltzen
diren animaliekin prozedura esperimentalak egitea

AGA639_3 Hiltegietako, ehizakiak manipulatzeko
establezimenduetako eta zatikatzeko geletako osasunkontrol ofizialetan laguntzea

AGAN0112 Hiltegietako, ehizakiak manipulatzeko establezimenduetako
eta zatikatzeko geletako osasun-kontrol ofizialetan laguntzea

AGA549_3 Perretxiko eta boilurren produkzioa eta bilketa
kudeatzea

AGAU0211 Perretxiko eta boilurren produkzioa eta bilketa kudeatzea

AGA465_3 Azienda-produkzioaren kudeaketa
AGA169_3 Zaldi-hazkuntza

Abeltzaintzako eta abere-osasunari laguntzeko goimailako teknikaria 6
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AGAN0311 Azienda-produkzioaren kudeaketa
AGAN0208 Zaldi-hazkuntza
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1

Titulu honen barnen osatu gabeko Lanbide kualifikazio hau dago: ” Mintegi, lorategi eta lorazaintza-zentroetako jarduera osagarriak AGA164_1
Titulu honen barnen osatu gabeko Lanbide kualifikazio hau dago: ” Nekazaritzako jarduera osagarriakAGA163_1
3
Beste kualifikazio batzuen konpetentzia-atalak ere hartzen ditu barnean
4
Beste kualifikazio batzuen konpetentzia-atalak ere hartzen ditu barnean
5
Beste kualifikazio batzuen konpetentzia-atalak ere hartzen ditu barnean
6
Beste kualifikazio batzuen konpetentzia-atalak ere hartzen ditu barnean
2
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