
Eman diren zerbitzuak ondoren zehazten ditugunak dira:

2.1.– ZERBITZU OROKORRETAKO ATALA.

�� Administrazioa, Koordinazioa eta Kontabilitatea:

 Aholkularitza eta Gobernu-batzordeetan parte hartzea.
*Juridikoa *Fiskala
*Ekonomikoa *Administratiboa
*Kontabilitatekoa *Laboral
*Finantzarioa *Antolaketari buruzkoa

 Bazkide eta enpresei eskainitako zerbitzuak.
* Ekonomikoa * Laboral
* Kontabilitatekoa * Fiskala 
* IZENPE txartelen kudeaketa

�� Informatizazioa: Gaur egungo aplikazioak kudeatu eta
mantentzea.
*Esnetarako behi-azienda: Esne-kontrola, Genealogia

liburua, Kalifikazio morfologikoa, Errapeko mina, Ernalketa,
eta Kudeaketa Teknikoa eta Ekonomikoa.

*Okelatarako behi-azienda: Genealogialiburua, Ernalketa,
Errendimenduak kontrolatzea, eta Kudeaketa Teknikoa eta
Ekonomikoa.

*Ardi-azienda: Inbentarioak, Esne-kontrola,
Genealogialiburua, Ernalketa, eta Kudeaketa Teknikoa eta
Ekonomikoa.

�� Aseguruak: Nekazaritzakoak eta Orokorrak.
��  Proiektu eta Eraikuntzako saila:

*Aholkularitza, nekazaritza eta abeltzaintzako eraikuntza eta
azpiegituretan.

*Obrak pentsatu eta zuzentzea...
*Agronomia-txostenak...
*Nekazaritza-balorazioak...
* Jarduera-lizentziak.
* Erabilerak aldatzea.

2.2.– ABELAZKUNTZA ATALA.

�� Zerbitzu Teknikoen Saila:
 ELIKADURA:

*Anoak, ekoizpen arloko behi eta ardientzat, txahal eta
bidotsentzat.
*Aholkularitza, bazka eta azpiproduktuak erosteko orduan.
*Pentsu, bazka eta siloak aztertzea.

 BAZKA-EKOIZPENA:
*Lurrak aztertzea eta ongarrien gaineko aholkuak ematea.
*Zelaiak eraldatu eta hobetzea.
*Hazi eta herbizidei buruzko aholkuak ematea.

 KUDEAKETA EKONOMIKOA:
*Emaitza ekonomikoak eta ekoizpen-kostuak aztertzea.
*Inbertsioak aztertzea eta bideragarritasun-azterlanak egitea.

2.– NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO ZERBITZUAK.
 ERNALKETA:

�� Okelatarako behi-azienda:
*Erditze osteko miaketa.
*Ernaldiagnostikoa.
*Antzutasunaren kontrako tratamenduak.

�� Ardi-azienda:
*Aharitu aurreko bisitaldiak.
*Erditze ostekoa.

 AHOLKULARITZA TEKNIKOA:
*Behi eta ardien parasitoak hiltzeko kanpainak.
*Txertatzea, osasun-arazoak eta taldekoak.
*Arkaute Hobekuntza Genetikorako Programa koordinatzea.

 AHOLKULARITZA KONTRATATZEA, NEKAZARITZA ETA
INGURUMEN-ARLOAN ETA BALDINTZEI DAGOKIEN ARLOAN.

 KALITATEA. Gaztandegietako puntu kritikoen kontrola (AKKPA).

2.3.– LANDARE EKOIZPENEKO ATALA.

�� Zerbitzu Teknikoen Saila:
 KOMUNEKO ZERBITZUAK:

*Ongarriak: analisiak eta aholkuak.
*Izurriteak eta gaixotasunak: diagnostikoa, aholkularitza,

ekoizpen integratuan eta borroka biologikoan.
*Kudeaketa Teknikoa eta Ekonomikoa.

 ZUREZKOEN LABORANTZA (FRUTAGINTZA ETA
MAHASTIZAINTZA):

*Aholkularitza, landaketa berriei buruz.
*Inausketa: neguan eta udakoa.

 BELARKIEN LABORANTZA INTENTSIBOA:
*Laborantzaren aukerak: aholkularitza barietateei buruz.
*Aholkularitza, instalazioak diseinatzeko: negutegiak,

osagarriak, ureztatzea eta abar.
*Laborantza hidroponikoa: aholkularitza integratua.

 ENOLOGIA: Analisiak eta aholkuak.
 KALITATEA. Puntu kritikoen kontrola upeltegietan (AKKPA).

2.4.– ESKAINITAKO BESTE ZERBITZU BATZUK.

 PRESTAKUNTZA-IKASTAROAK, Bizkaiko Lurralde
Historikoko Nekazari eta Abeltzainei zuzenduta.

 NEKAZARITZAKO PROFESIONAL BERRIEI
ZUZENDUTAKO TUTORETZA-ZERBITZUA, proiektu berriak
martxan jartzeko aholkularitza emanez.

 NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO AZOKAK ETA
BESTELAKO EKITALDIAK ANTOLATZEA. Gure erakunde
elkartuen produktuak bultzatzea.

 I+G PROIEKTUAK GARATZEA, gure erakunde elkartuen
beharrizanei erantzuna emateko.

 DIBULGAZIO-ZERBITZUA: “ONGARRI” lau hileko aldizkaria,
buletinak eta abar.

 ZERBITZU JURIDIKOA: gure aholkulari juridikoak, Asier Loroño
Jaunak, Bilboko bere kokatutako bulego profesionaletik eskainita.
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