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IZENA
BARAZKIGINTZA ETA LOREGINTZA

KODEA
AGAH0108

LANBIDE-ARLOA
Nekazaritza.

LANBIDE-EREMUA
Nekazaritza

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
AGA167_2 Barazkigintza eta Loregintza. (1228/2006 ED, 2006ko urriaren 27koa, 2007ko urtarrilaren 3ko BOE).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
2

GAITASUN OROKORRA
Barazkigintzako edo lore moztuko ustiategi batean instalazio-, mantentze-, produkzio- eta bilketa-eragiketak egitea, eta,
horretarako, landare-osasuna kontrolatzea, makinak erabiltzea, nekazaritza-jardunbide egokiei eta errentagarritasun
ekonomikoari lotutako irizpideak aplikatzea, eta ingurumenaren, kalitate-kontrolaren, elikagaien segurtasunaren eta laneko
arriskuak prebenitzearen inguruan indarrean dagoen araudia betetzea.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

-

UC0529_2: Barazkigintzako edo lore moztuko laborantzan lurra prestatzeko, ereiteko eta/edo birlandatzeko lanak
egitea.

-

UC0530_2: Barazkiak eta lore moztuak lantzeko, biltzeko, garraiatzeko eta biltegiratzeko eragiketak egitea.

-

UC0525_2: Izurriak, gaixotasunak, belar gaiztoak eta fisiopatiak kontrolatzea.

-

UC0526_2: Traktoreak maneiatzea eta nekazaritzako instalazioak muntatzea, eta horien mantentze-lanak egitea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Lanbide-jarduera norberaren kontura zein besteren kontura garatzen du, barazkigintzan edo lore moztuen
produkzioan diharduten enpresa handi, ertain eta txikietako (publiko zein pribatuetako) produkzio-eremuan.
Halaber, tratamendu pestizidak maila kualifikatuarekin egiteko gaitasuna du, dagokion araudiak araututako
jardueraren arabera.

Produkzio-sektoreak
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Nekazaritza-sektore orokorraren barruan eta nekazaritza-azpisektorean kokatuta dago, honako produkzio-jarduera
hauetan:
• Barazkigintzako merkataritza-ustiategiak.
• Lore moztuko merkataritza-ustiategiak.
• Barazkigintzan eta lore moztuan ikertzeko eta esperimentatzeko erakundeak.
• Nekazaritza-hornigaien enpresak.

Barazkigintza eta loregintza

Lanbideak edo lanpostuak
6022.008.0 Lorezaina.
6022.002.4 Baratzezaina.
6022.002.4 Baratzeetako, mintegietako eta lorategietako langilea, oro har.
6022.003.5 Barazki-produkzioko langilea.
6022.004.6 Mintegietako langilea, oro har.
6022.004.6 Mintegizaina.
6022.008.0 Lore moztuetako landare-laborantzako langilea.
6022.014.3 Frutaren eta barazkien manipulatzailea.
6021.020.1 Pestiziden aplikatzailea.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA
MF0529_2
Lurraren prestaketa, ereintza eta/edo
birlandatzea barazkigintzako eta lore
moztuko laborantzan.

MF0530_2
Laborantza-eragiketak eta barazkiak eta lore
moztuak biltzea.

MF0525_2 (ZEHARKAKOA)
Kontrol fitosanitarioa.

ORDUAK

120

200

120

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF0001: (ZEHARKAKOA)
Laborantzako lurzorua eta eguraldia.

50

UF0014 (ZEHARKAKOA)
Barazkien eta lore moztuen ereintza eta
birlandatzea.

70

UF0003: Laborantza-eragiketak, ureztapena eta
ongarritzea.

80

UF0015: Loreen eta barazkien bilketa,
biltegiratzea eta garraioa.

80

UF0016: Berotegien mantentze-lanak eta
maneiua.

40

UF0006: (ZEHARKAKOA)
Landareen, lurzoruaren eta instalazioen egoera
sanitarioaren zehaztapena eta kontrolmetodoen aukeraketa.

60

UF0007: (ZEHARKAKOA)
Kontrol fitosanitarioko metodoen aplikazioa
landare, lurzoru eta instalazioetan.

60

UF0008: (ZEHARKAKOA) Instalazioak eta horien
70
egokitzea, garbiketa eta desinfekzioa.

MF0526_2 (ZEHARKAKOA)
Nekazaritzako mekanizazioa eta
instalazioak.

120

MP0003
Barazkigintzako eta lorezaintzako lanekoak
ez diren lanbide-jardunbideak.

40

IRAUPENA, GUZTIRA

600

UF0009: (Zeharkakoa)
Traktoreen mantentze-lanak, prestaketa eta
maneiua.

50
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II LANBIDE-PROFILA
1. gaitasun-atala
BARAZKIGINTZAKO EDO LORE MOZTUKO LABORANTZAN
LURRA PRESTATZEKO, EREITEKO ETA/EDO
BIRLANDATZEKO LANAK EGITEA
2. gaitasun-atala
BARAZKIAK ETA LORE MOZTUAK LANTZEKO, BILTZEKO,
GARRAIATZEKO ETA BILTEGIRATZEKO ERAGIKETAK EGITEA
3. gaitasun-atala
IZURRIAK, GAIXOTASUNAK, BELAR GAIZTOAK ETA
FISIOPATIAK KONTROLATZEA
4. gaitasun-atala
TRAKTOREAK MANEIATZEA ETA NEKAZARITZAKO
INSTALAZIOAK MUNTATZEA, ETA HORIEN
MANTENTZE-LANAK EGITEA

1
2
3
4
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1. gaitasun-atala:
BARAZKIGINTZAKO EDO LORE MOZTUKO LABORANTZAN LURRA
PRESTATZEKO, EREITEKO ETA/EDO BIRLANDATZEKO ERAGIKETAK
EGITEA
Kodea: UC0529_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Lurzoruaren eta klimaren ezaugarriak zehaztea, hautatutako espeziearen eta barietatearen egokigarritasuna eta
laborantza-sistemaren egokitasuna balioesteko.
BI1.1 Inguruko klimari buruzko datuak aztertu egiten dira espeziearen eta barietatearen gainean duen eragina eta
laborantza-sistema zehazteko.
BI1.2 Lurzoruaren laginak lurzoruaren ezaugarri fisiko eta kimikoak zehazteko eta beharrezkoak diren zuzenketak
ezartzeko hartzen dira.
BI1.3 Espeziearen eta barietatearen egokigarritasuna (ezaugarri agronomikoetara) laborantzaren arrakasta
ziurtatzeko balioesten da.
BI1.4 Ureztatzeko uraren erabilgarritasuna, jatorria, kalitatea eta legezko egoera aztertu egiten da laborantzaren
premiei erantzuten zaiela bermatzeko.
LB2: Barazkigintzako eta lore moztuko ustiategi batean azpiegiturak instalatzeko eta hobetzeko aldez aurreko lanak
egitea, plangintza teknikoaren arabera.
BI2.1 Beharrezkoak diren azpiegitura-obrak, sinpleak direnean, lurzatiaren ezaugarri topografikoen, formaren eta
dimentsioaren arabera finkatzen dira.
BI2.2 Eremua husteko eta berdintzeko eta zapaldak egiteko lanak eta lur-mugimenduak inguruko topografiara,
lurraren profilera eta landaketa-motara egokituta, beharrezko makinekin eta argibide teknikoei jarraikiz egiten dira.
BI2.3 Drainatze- eta hustuketa-sareak material egokiekin, beharrezko makinekin eta argibide teknikoei jarraikiz
instalatzen dira.
BI2.4 Ura hartzeko, ekartzeko eta biltegiratzeko obrak makina egokiekin, material egokiak erabilita eta
espezifikazio teknikoei jarraikiz egiten dira.
BI2.5 Itxiturak, haize-babesak, bideak eta beharrezkoak diren beste azpiegitura batzuk egiteko erabiltzen diren
makinak eta materialak ustiategiaren eskakizun tekniko eta ekonomikoetara egokituta daude.
BI2.6 Azpiegituren instalazio-lanak egiteko, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana eta ingurumenjardunbide egokien eskuliburua hartzen dira kontuan.
LB3: Lurzoruak edo substratuak prestatzea ereiteko eta/edo birlandatzeko eta, horretarako, laborantzaren ezaugarriekin
bat datozen baliabide teknikoak erabili behar dira.
BI3.1 Lurzorua prestatzeko lanak laborantza-sistema eta lurraren egoera kontuan hartuta egiten dira.
BI3.2 Makinak eta ekipamenduak hautatzen, maneiatzen eta mantentzen dira.
BI3.3 Laborantzako substratuak eta lurzorua desinfektatzeko beharrezkoak diren eragiketak gomendatutako
prozedurari jarraikiz egiten dira.
BI3.4 Hondoko ongarritzeak eta medeapenak laborantzaren eta lurraren ezaugarrien arabera, eta gomendio
teknikoari jarraikiz egiten dira.
BI3.5 Lurraren prestaketa eta ongarritze-lanak egiteko, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana eta
ingurumen-jardunbide egokien eskuliburua hartzen dira kontuan.
LB4: Laboreak ereiteko eta/edo birlandatzeko zereginak egitea, ezarritako plangintzari jarraikiz eta baliabide tekniko
egokiekin.
BI4.1 Zuinketa ezarritako esparruari jarraikiz egiten da.
BI4.2 Ereintza eta/edo birlandatzea ezarritako landaketa-esparruari jarraikiz egiten da.
BI4.3 Makinak, tresnak eta lanabesak behar bezala hautatzen, maneiatzen eta mantentzen dira.
BI4.4 Ereintza eta/edo birlandatze-lanak egiteko, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana eta ingurumenjardunbide egokien eskuliburua hartzen dira kontuan.
BI4.5 Ereintza eta/edo birlandatzea egiaztatzea eta hutsarteak behar bezala zuzentzea.
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Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Uren eta lurzoruen laginak hartzeko ekipamenduak. Traktoreak, motokultoreak, birlandatzeko makinak eta ereiteko
makinak, sustraitik ateratzeko makinak, ondoztatzeko makinak eta areak, motoaitzurrak. Ongarri kimikoak eta
organikoak banatzeko ekipamenduak. Substratuak nahasteko makinak. Erremintak eta tresnak. Landare-zorrien
kontrako mailak eta itzal egiteko mailak. Hedatzeko mahaiak eta ekipamenduak: sustraitzeko, hazitegitarako.
Loreontziak eta erretiluak. Edukiontziak. Drainak eta drainatzeko ekipamenduak. Ureztapen-ekipamenduak eta instalazioak. Laborantzarako instalazio estaliak: Berotegiak, aklimatazio- eta gogortze-tunelak, hedatzeko
mikroberotegiak. Lur-estalkiak. Berotegien egitura-euskarrirako materialak. Haziak. Material begetatiboa: aldaxkak,
zotzak, txertaketa-begiak, enbrioiak, txertaka. Substratuak osatzeko elementuak: perlita, bermikulita, pinu-azala,
lurrustela, zohikatza, ibai-harea. Birpopulatzera bideratutako hainbat espezietako landareak, berotegietan ugaltzeko
landareen produkzioa, baratzeko landareen produkzioa nekazaritza intentsiborako, landareen produkzioa lore
mozturako. Norbera babesteko ekipoa.
Lanaren produktuak edo emaitza
Barazkigintzako edo lore moztuko enpresaren produkzio-jarduerak eskatutako espezifikazio teknikoen arabera egindako
birlandaketa edo ereintza, produkzio potentzialki posiblea lortzeko baldintzetan eta nekazaritzako jardunbide egokien
arabera.
Erabilitako edo sortutako informazioa
Makinak eta ekipamenduak mantentzeko eskuliburuak. Zerbitzu-eskuliburuak. Produktuak dosifikatzeko eskuliburuak.
Ugaldu beharreko espezieak lantzeko metodoak. Hazien tratamendua: bilketa, erauzketa, manipulazioa. Ugalketa
begetatiboa. Informazio meteorologikoa. Substratuen eta ongarrien katalogoak: motak. Segurtasun-epeak. Laborantzari
aplikatutako malherbologia. Hostoen, lurzoruen eta ureztapen-uren azterketa. Ureztatzeko sistemak. Landatu beharreko
landareen fisiologia. Barietateak. Haziak. Zuhaitz-landareak eta material begetatiboa. Ingurumen-jardunbide egokien
eskuliburua.
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2. gaitasun-atala:
BARAZKIAK ETA LORE MOZTUAK LANTZEKO, BILTZEKO,
GARRAIATZEKO ETA BILTEGIRATZEKO ERAGIKETAK EGITEA
Kodea: UC0530_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Ureztatzeko sistema behar bezala erabiltzea, laboreak behar bezala hazteko.
BI1.1 Ureztapen-uraren ekarpena egiteko eta egiaztatzeko, ureztapen-sistemaren araberako gomendioak,
lurzoruaren edo substratuaren ezaugarriak eta landarearen premia hidrikoak hartzen dira kontuan.
BI1.2 Ureztapen-instalazioa —eskuzkoa edo automatikoa— mantendu eta egiaztatu egiten da, eta horren
funtzionamendu egokia ziurtatzen da.
BI1.3 Garbitzeko ureztapenak, beharrezkoa izanez gero, behar bezala egiten dira.
BI1.4 Ureztapen-sistemaren erabilera eta mantentze-lanak egiteko, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko
plana eta ingurumen-jardunbide egokien eskuliburua hartzen dira kontuan.
LB2: Barazkien eta lore moztuen nutrizio-premiei erantzuteko ongarritzea, agindutako gomendioen arabera.
BI2.1 Uraren, lurzoruaren eta hostoen laginak ezarritako protokoloei jarraikiz hartzen dira.
BI2.2 Hostoetatik edo ureztapen bidez eman beharreko nutrizio-soluzioak gomendio teknikoei jarraikiz aplikatzen
dira.
BI2.3 Lurzoruan edo laborantza hidroponikoan ongarriak modu egokian aplikatzen dira, gomendio teknikoei
jarraikiz.
BI2.4 Ongarritze-ekipamendua egoki hautatzen, maneiatzen eta mantentzen da.
BI2.5 Mantenugaiak erabiltzeko, elikagaien segurtasuna hartzen da kontuan eta enpresaren laneko arriskuak
prebenitzeko planari eta nekazaritza- eta ingurumen-jardunbide egokien eskuliburuei jarraitzen zaie.
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LB3: Barazkiak eta lore moztuak ongi hazteko beharrezkoak diren laborantza-lanak egitea.
BI3.1 Ondoztatzeko eta jorratzeko lanak une egokian eta behar bezala egiten dira.
BI3.2 Zurkaitzak jartzeko lanak, inausketa eta hostoen garbiketa egiten direnean landareak ongi eutsita geratu
behar du eta argiztapena eta aireztapena hobetu behar da.
BI3.3 Berotegiaren barruko ingurumen-faktoreak kontrolatu egiten dira aldizka, balioak optimizatzeko.
BI3.4 Polinizazioa ahalbidetzen duten teknikak aplikatu egiten dira fruituen hartze egokia bermatzeko.
BI3.5 Lore-sortei edo fruituei punta kentzen zaie, fruituak bakandu egiten dira eta akasdunak desagerrarazi egiten
dira produkzioaren kalitatea hobetzearren.
BI3.6 Erremintak, ekipamenduak eta makinak espezifikazio teknikoei jarraikiz hautatzen, desinfektatzen eta
mantentzen dira.
BI3.7 Landare-hondakinak sailkatu egiten dira, geroago baliatzeko edo desagerrarazteko.
BI3.8 Laborantza-lanak egiteko, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana eta ingurumen-jardunbide
egokien eskuliburua hartzen dira kontuan.
LB4: Loreak eta barazkiak behar bezala biltzea kalitateari eustearren.
BI4.1 Bilketa heldutasun-une egokian edo merkatuak eskatzen duen tamaina duenean egiten da.
BI4.2 Loreak eta barazkiak kontu handiz biltzen dira, kontserbazioa bermatuko duen egoeran.
BI4.3 Makinak eta ekipamenduak behar bezala hautatzen, maneiatzen eta mantentzen dira.
BI4.4 Bilketa egiteko, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana, ingurumen-jardunbide egokien eskuliburua
eta elikagaien segurtasunari buruzko araudia (laborantzari dagokionez) hartzen dira kontuan.
LB5: Loreak eta barazkiak behar bezala garraiatzea eta biltegiratzea, kalterik ez izatearren.
BI5.1 Garraiatzeko ibilgailua edo atoia itzala egiteko maila bidez edo olana bidez babesten da kanpoko agenteez.
BI5.2 Zamalanak kontu handiz egiten dira, produktuak ez kaltetzeko.
BI5.3 Garraioa ahal bezain bizkor egiten da, produktuak ez hondatzeko.
BI5.4 Biltegiratzea ingurumen-ezaugarri eta ezaugarri sanitario egokiak betetzen dituen toki batean egin behar da.
BI5.5 Loreak eta barazkiak egokitu eta ontziratu egiten dira merkaturatu bitarte, kontserbazioa bermatzearren.
BI5.6 Garraiatzeko eta biltegiratzeko, elikagaien segurtasunarekin lotutako faktoreak hartzen dira kontuan eta
enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planari eta nekazaritza- eta ingurumen-jardunbide egokien eskuliburuei
jarraitzen zaie.
LB6: Berotegien eta tunelen mantentze-lanak eta maneiua egitea barrualdean ingurumen-egoera optimizatzeko.
BI6.1 Matxuratuta edo hondatuta dauden elementuak aldatu egiten dira material egokia jarrita.
BI6.2 Ureztapen-sistemako eta ingurumen-kontroleko automatismoak (programa informatikoetan oinarritzen
direnak) behar bezala erabiltzen dira, aldez aurretik ezarritako parametroak kontuan izanik.
BI6.3 Klima-parametroak behar bezala erregulatzen dira, ezaugarri produktiboak eta sanitarioak hobetzeko.
BI6.4 Instalazioen mantentze-lanak egiteko, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana eta ingurumenjardunbide egokien eskuliburua hartzen dira kontuan.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Traktoreak eta krokatzeko gailuak, motokultoreak, azalatzeko makinak, ondoztatzeko makinak eta lurra kentzeko
makinak, kultibadoreak, guraizeak, aitzurrak, plastikozko eta errafiazko uhalak, zurkaitzak. Ponpaketa-ekipamenduak.
Fertirrigazio-ekipamenduak (eskuzkoak eta automatikoak), ur-harguneak, kanalak, deposituak, urmaelak, hodiak,
aspertsoreak, tantaz tantakoak, iragazkiak, balbulak, manometroak, pH-metroak eta landa-konduktimetroak,
termometroak, higrometroak eta anemometroak. Instalazio estaliak: berotegiak, tunelak, lur-estalkiak, berotegien egituraeuskarrirako materialak, automatismoak, estazio meteorologikoak eta euskarri informatikoak. Plastikoak,
polikarbonatoak, alanbreak eta goitikako irekierak. Ongarriak, ongarriak banatzeko ekipamenduak, uzta biltzeko
ekipamenduak, produktuentzako biltegia, eta hotz-ganberak. Intsektuen aurkako eta itzala egiteko mailak. Norbera
babesteko ekipamenduak.
Lanaren produktuak edo emaitza
Laboreak egoera sanitario onean eta produkzio maximoa lortzeko baldintzetan, ingurumen-jardunbide egokiak kontuan
hartuta. Uztak bilduak eta prest merkaturatzeko.
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Erabilitako edo sortutako informazioa
Oinarrizko eta aplikatutako botanika, edafologia aplikatua, ureztapen-sistemak, fitoteknia aplikatua. Ureztatzeko
makinak, ekipamenduak, erremintak eta sistemak maneiatzeko eta mantentzeko eskuliburuak. Laborantza-eremuaren
klima-datuei buruzko informazioa. Ustiategiko lurzoruei eta bertako florari buruzko informazioa. Erabilitako ongarrien,
herbiziden, fitoerreguladoreen eta lagungarrien ezaugarriak eta prezioak jasotzen dituzten katalogoak. Enpresaren
arriskuak prebenitzeko plana. Ingurumen-jardunbide egokien eskuliburua. Elikagaien segurtasunari buruzko
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eskuliburuak. Egindako eragiketen datari, iraupenari, errendimenduari eta gorabeherei buruzko informazioa biltzen duten
fitxak. Norbera babesteko ekipamendua.

3

3. gaitasun-atala
IZURRIAK, GAIXOTASUNAK, BELAR GAIZTOAK ETA FISIOPATIAK
KONTROLATZEA
Kodea: UC0525_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Landareen, lurzoruaren eta instalazioen egoera sanitarioa zehaztea, bidezko neurriak hartzeko.
BI1.1 Laginketa-unitateak ezarritako protokoloa aplikatuta adierazten dira lurrean.
BI1.2 Zaintzeko eta arazo fitosanitarioak detektatzeko sistemak behar bezala eta une egokian aplikatzen dira.
BI1.3 Fauna osagarria, izurriak, gaixotasunak, nutrizio-gabeziak, belar gaiztoak eta fisiopatiarik ohikoenak zehaztu
eta kuantifikatu egiten dira.
BI1.4 Kalterik ohikoenak eragiten dituzten agenteak identifikatzeko, ezaugarri biologikoak, morfologikoak eta
ingurumen-arlokoak hartzen dira kontuan.
BI1.5 Identifikatu gabeko agenteak dituzten laginak arau egokiei jarraikiz prestatzen eta bidaltzen dira laborategi
edo estazio fitopatologikora.
LB2: Kalterik ohikoenen kasuan, landareen, lurzoruen eta instalazioen kontrol sanitariorako metodoak zehaztea,
nekazaritza-jardunbide egokiak kontuan hartuta.
BI2.1 Datu klimatologikoak eta abisu-estazioen informazioa behar bezala aztertzen eta eguneratzen dira.
BI2.2 Izurrien, gaixotasunen, belar gaiztoen eta fisiopatien eragina ezarritako protokoloaren arabera zehazten da.
BI2.3 Kontrol-metodo fisikoak, kimikoak, biologikoak edo laborantzari lotutakoak aukeratzeko, elikagaien
segurtasunari lotutako faktoreak hartzen dira kontuan, eta enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planari,
pestizidak erabiltzeko segurtasun-araudiari eta nekazaritza- eta ingurumen-jardunbide egokien eskuliburuei
jarraitzen zaie.
LB3: Landareetan, lurzoruan eta instalazioetan agertzen diren izurrien, gaixotasunen, belar gaiztoen eta fisiopatien
kontrol fitosanitarioko metodoak aplikatzea, eta, horretarako, ezarritako espezifikazio teknikoei jarraitzea eta makinak eta
erremintak behar bezala erabiltzea.
BI3.1 Kontrol-metodoak aplikatzean erabilitako ibilgailuak, makinak eta erremintak berrikusteko, beharrezkoak
diren mantentze-lanak egiten dira.
BI3.2 Makinak eta erremintak behar bezala erregulatzen dira, egin beharreko kontrol-mota kontuan hartuta.
BI3.3 Produktuak fabrikatzaileak eta indarrean dagoen araudiak gomendatutako prozeduren arabera nahasten
dira.
BI3.4 Kontrol fitosanitarioko makinen eta ekipamenduen segurtasun-gailuak berrikusi egiten dira, behar bezala
dabiltzala egiaztatzeko.
BI3.5 Kontrol fitosanitarioak gomendatutako espezifikazio teknikoen arabera ezarritako produktuekin, dosiekin eta
unean egiten dira.
BI3.6 Lanerako beharrezkoak diren babes-ekipamenduak argibideen arabera mantentzen eta erabiltzen dira behar
bezala.
BI3.7 Kontrol fitosanitarioak egiteko, elikagaien segurtasunari lotutako faktoreak hartzen dira kontuan, eta laneko
arriskuak prebenitzeko planari, pestizidak erabiltzeko segurtasun-araudiari eta nekazaritza- eta ingurumenjardunbide egokiei jarraitzen zaie.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Izurriak eta gaixotasunak detektatzeko ekipamenduak: lupak, tranpak, beitak. Feromonak, eta produktu fitosanitarioak
aplikatzeko ekipamenduak, autopropultsatuak zein trakziokoak: ihinztagailu hidraulikoak, hidropneumatikoak
(atomizagailuak), pneumatikoak (langarreztagailuak), zentrifugoak, termopneumatikoak eta hautseztagailuak. Produktu
fitosanitarioen aplikazioa kontrolatzeko ekipamenduak. Eragintza- eta trakzio-baliabideak: traktoreak, motor termikoak
eta elektrikoak. Ekipamenduak kontrolatzeko eta kalibratzeko materiala. Produktu fitosanitario agrokimikoak eta
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biologikoak, eta horiek biltegiratzeko eta garraiatzeko edukiontziak. Ingurumen- eta elikadura-erabilerako pestizidak.
Norbera babesteko ekipamenduak.
Lanaren produktuak edo emaitza
Laboreetako eta elikadura-instalazioetako izurrien eta belarren kontrol integratua, produkzioa pertsonentzako eta
ingurumenerako arriskurik gabe ziurtatzeko.
Erabilitako edo sortutako informazioa
Laneko segurtasunari buruzko araudia eta pestiziden eta produktu fitosanitarioen fabrikazioari, merkaturatzeari,
erabilerari, erabilera-mugei, segurtasun-epeei eta hondakin-maila onargarriei buruzko araudi tekniko sanitarioa. Landafitxak. Tratamendu-garai egokietarako mapa meteorologikoak eta produktu fitosanitarioei buruzko eskuliburua.
Produktuak merkaturatzeko eta erabiltzeko baimen-sistema harmonizatu erkidea. Ingurumen-jardunbide egokien
eskuliburua. Elikagaien segurtasunari buruzko eskuliburua. Egindako eragiketen datari, iraupenari, errendimenduari eta
gorabeherei buruzko informazioa biltzen duten fitxak.

4

4. gaitasun-atala
TRAKTOREAK MANEIATZEA ETA NEKAZARITZAKO INSTALAZIOAK
MUNTATZEA, ETA HORIEN MANTENTZE-LANAK EGITEA
Kodea: UC0526_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Traktoreen eta trakzio-ekipamenduen mantentze-lanak egitea erabilera-egoera egokian edukitzeko, espezifikazio
teknikoei jarraikiz.
BI1.1 Lantegia antolatzeko, espazioa eta laneko erreminta eta ekipamenduen irisgarritasuna optimizatzen da,
berehala erabiltzeko.
BI1.2 Traktoreak eta trakzio-ekipamenduak mantentze-eskuliburuetan adierazitako maiztasunarekin berrikusten
eta kontrolatzen dira.
BI1.3 Muntatzeko eta desmuntatzeko, soldatzeko, oinarrizko konponketak egiteko eta mekanizatzeko eragiketak
ekipamendu eta erreminta egokiekin eta behar den doitasunarekin egiten dira.
BI1.4 Traktore, makina, ekipamendu eta erreminten mantentze-lanak egiteko, enpresaren laneko arriskuak
prebenitzeko plana eta ingurumen-jardunbide egokien eskuliburua hartzen dira kontuan.
LB2: Traktoreak eta trakzio-ekipamenduak prestatzea eta maneiatzea, programatutako lan eta eragiketetan erabiltzeko
eta bide publikoetan zirkulatzeko.
BI2.1 Traktoreak ezarritako lan-erritmoan maneiatzen dira, egin beharreko lana kontuan hartuta eta
funtzionamendua, maneiua eta doitasuna kontrolatuta.
BI2.2 Traktoreak eta lanabes-makinak behar bezala akoplatzen eta seinaleztatzen dira, eta, horretarako,
zirkulazio-kodea eta nekazaritza-ibilgailuen bide publikoetako zirkulazioari buruzko araudi osagarria betetzen dira.
BI2.3 Traktoreekin, trakzio-ekipamenduekin eta beste lanabes batzuekin egin beharreko zereginak eta
manipulazioak horietako bakoitzerako segurtasun-arau espezifikoei jarraikiz egiten dira.
BI2.4 Traktoreak eta trakzio-ekipamenduak prestatzeko eta maneiatzeko, enpresaren laneko arriskuak
prebenitzeko plana eta ingurumen-jardunbide egokien eskuliburua hartzen dira kontuan.
BI2.5 Istripurik izanez gero, oinarrizko teknika sanitarioak eta lehen laguntzak bizkor aplikatzen dira.
LB3: Laboreak babesteko eta behartzeko sistemak instalatzea eta mantentzea, eta, horretarako, ingurunerako eta
produkzio-sistemarako material egokiak erabiltzea eta espezifikazio teknikoei jarraitzea.
BI3.1 Lurra berdintzeko, instalazio-motarako eta enpresaren produkzio-sistemarako makina eta material egokiak
erabiltzen dira.
BI3.2 Babes-sistemen egitura instalatzeko, enpresaren espezifikazio tekniko, ekonomiko eta produktiboei jarraitzen
zaie.
BI3.3 Babes-sistemen estalkiak eskakizun teknikoei jarraikiz eta une egokian ipintzen dira.
BI3.4 Babes-sistemak instalatzeko eta mantentzeko, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana eta
ingurumen-jardunbide egokien eskuliburua hartzen dira kontuan.
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LB4: Ureztatzeko sistemak proiektuaren espezifikazio tekniko eta ekonomikoei jarraikiz instalatzea eta mantentzea,
laboreen garapen egokia ziurtatzeko.
BI4.1 Ureztatzeko sistemarik egokiena instalatzeko, beharrezkoak diren baliabide teknikoak erabiltzen dira, eta
lurraren desnibela, lurzoruaren ezaugarriak eta maila freatikoa hartzen dira kontuan.
BI4.2 Ureztatzeko sistemaren funtzionamendua egiaztatu egiten da, eta matxuratutako edo higatutako elementuak
ordezkatzen dira.
BI4.3 Instalazio- eta mantentze-lanak egiteko, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana eta ingurumenjardunbide egokien eskuliburua hartzen dira kontuan.
BI4.4 Ura metatzeko, eroateko eta igotzeko sistemak instalatzean, hautatutako ureztapen-sistemarako ezarritako
eskakizun teknikoei jarraitzen zaie.
LB5: Lokalen eta instalazioen egokitzea, garbiketa, desinfekzioa, intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa egitea, eta,
horretarako, aldez aurretik ezarritako planari jarraitzea.
BI5.1 Lokaletan eta instalazioetan, maiztasun, produktu eta prozedura egokiekin egiten da garbiketa, desinfekzioa,
intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa, eta berriz erabiltzeko egoera onean daudela egiaztatzen da, ezarritako
protokoloei jarraikiz.
BI5.2 Garbitzeko, desinfektatzeko eta intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa egiteko ekipamenduak egin
beharreko lanaren arabera eta lan-argibideei jarraikiz prestatzen dira.
BI5.3 Garbiketa, desinfekzioa, intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa egiteko produktuak teknika egokiarekin eta
adierazitako dosietan hautatzen eta aplikatzen dira.
BI5.4 Instalazioetako instalazio elektrikoa, ur-hornidura eta klimatizazio-sistemak egiaztatzeko, egoera onean
dauden eta behar bezala dabiltzan aztertzen da.
BI5.5 Lokalen eta instalazioen egokitzea, garbiketa, desinfekzioa, intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa egiteko,
enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana eta ingurumen-jardunbide egokien eskuliburua hartzen dira
kontuan.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Laborantzarako instalazio estaliak: berotegiak, aklimatazio- eta gogortze-tunelak, mikroberotegiak, tunelak eta lurestalkiak. Berotegien egitura-euskarrirako materialak. Plastikoak. Alanbreak. Ureztatzeko ekipamenduak: ponpaketa- eta
banaketa-sistema: ponpaketa-multzoa, txorrotak, harguneak, iragazkiak, tantaz tantakoak, aspertsoreak, hodiak, hodiakoplamenduak, balbulak eta manometroak. Fertirrigazio-ekipamenduak. Osasungarritasun-egoera oneko produktuen
biltegiak, lehortzeko eta aireztatzeko instalazioak, hotz-instalazioak eta hezetasunaren eta tenperaturaren neurgailuak.
Garbiketa-ekipamenduak. Traktoreak eta trakzio-ekipamenduak, zoruan lan egiteko makina autopropultsatuak, eta
krokatzeko eta akoplatzeko lanabesik ohikoenak. Traktoreak eta trakzio-ekipamenduak mantentzeko eta konpontzeko
lantegiko ekipamenduak eta tresnak, hala nola lan-aulkiak, jasotze- eta desplazamendu-deposituak, erreminta-sortak,
soldadura-ekipamenduak, zulatzeko makinak, katu hidraulikoak, koipeztatze-ekipamenduak, konpresorea, eta erregaiak
eta lubrifikatzaileak biltegiratzeko depositua. Ordezko piezak eta osagarriak.
Lanaren produktuak edo emaitza
Makinak erabilera-egoera onean, aldizkako mantentze-lan egokien ondorioz. Instalazioak eta biltegiak egoera onean eta
lor daitekeen produkziora iristeko baldintzetan. Arazo mekanikoen eta matxura-gorabeheren murrizketa, une egokian
prebentzio-neurriak eta elementuak eta organoak birjartzeko neurriak aplikatu izanaren ondorioz.
Erabilitako edo sortutako informazioa
Instalazioen eta biltegien planoak. Instalazioak muntatzeko eskuliburuak. Traktoreei, makinei eta ekipamenduei buruzko
eskuliburuak, eta lan-prestazioei, erabili beharreko makinen aukerei eta mugei eta traktoreak, trakzio-ekipamenduak eta
instalazioak mantentzeko prozesuei buruzko informazio teknikoa. Lan- eta ingurumen-arriskuei buruzko araudia.
Zirkulazio-kodea eta araudi osagarria. Ingurumen-jardunbide egokien eskuliburua. Elikagaien segurtasunari buruzko
eskuliburuak. Egindako eragiketen datari, iraupenari, errendimenduari eta gorabeherei buruzko informazioa biltzen duten
fitxak. Produkzio ekologikoari buruzko araudia.
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III PRESTAKUNTZA

1. prestakuntza-modulua:
LURRAREN PRESTAKETA, EREINTZA ETA/EDO
BIRLANDATZEA BARAZKIGINTZAKO ETA LORE MOZTUKO
LABORANTZAN
2. prestakuntza-modulua:
LABORANTZA-ERAGIKETAK ETA BARAZKIAK ETA LORE
MOZTUAK BILTZEA
3. prestakuntza-modulua:
KONTROL FITOSANITARIOA
4. prestakuntza-modulua:
NEKAZARITZAKO MEKANIZAZIOA ETA INSTALAZIOAK
5. prestakuntza-modulua:
BARAZKIGINTZAKO ETA LOREGINTZAKO LANEKOAK EZ
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
5
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1. prestakuntza-modulua:
LURRAREN PRESTAKETA, EREINTZA ETA/EDO BIRLANDATZEA
BARAZKIGINTZAKO ETA LORE MOZTUKO LABORANTZAN
Kodea: MF0529_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0529_2: Barazkigintzako eta lore moztuko laborantzan lurra prestatzeko,
ereiteko eta/edo birlandatzeko lanak egitea.

Iraupena: 120 ordu
1.1 prestakuntza-atala
LABORANTZAKO LURZORUA ETA EGURALDIA
Kodea: UF0001
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Lurzoruen edo substratuen motak eta horien ezaugarriak bereiztea, eta espeziearen egokigarritasunarekin eta
hautatutako barietatearekin lotzea.
EI1.1 Inguruko barazkien eta lore moztuen espezie eta barietaterik ohikoenak deskribatzea, eta laborantza-mota
bakoitzaren eskakizunak identifikatzea.
EI1.2 Lurzoru-moten ezaugarri fisiko, kimiko eta biologiko nagusiak deskribatzea.
EI1.3 Lurzoruen azterketetarako laginak hartzeko teknikak eta metodoak deskribatzea.
EI1.4 Materia organikoak lurzoruak aztertzeko, hobetzeko eta kontserbatzeko prozesuetan betetzen dituen funtzioak
identifikatzea.
EI1.5 Substratuen ezaugarriak eta horien nahasteak deskribatzea, eta labore-mota bakoitzean euskarri-material
egokiena aplikatzea.
EI1.6 Ureztatzeko urak laborantza-motaren premiei erantzuteko duen erabilgarritasuna, jatorria, kalitatea eta legezko
egoera balioestea.
EI1.7 Ustiapen baten behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean:
- Lurzoruaren edo substratuaren lagina hartzea.
- Lurzoruaren edo substratuaren ezaugarri fisiko eta kimikoak eta emankortasun-maila identifikatzea eta
balioestea.
- Lurzoruaren edo substratuaren mota definitzea.
- Lurzoruaren edo substratuaren analisiaren emaitzak bertan ezarriko diren laboreekin lotzea.
- Lurzoru jakin batean labore jakin baten kontserbazioa eta hobekuntza bermatzeko egin beharreko lanak
deskribatzea.
A2: Inguruko eguraldia eta landatuko diren barazkietan eta lore moztuetan duen eragina deskribatzea.
EI2.1 Barazkietan eta lore moztuetan eragina izan dezaketen meteoro-motak deskribatzea.
EI2.2 Aparatu meteorologikoen datuak biltzea, eta, ondoren, aztertzea eta interpretatzea.
EI2.3 Iragarpenetan eta aurreko emaitzetan oinarrituta, mapa meteorologikoak interpretatzea, klima epe laburrean
aurreikusteko.
EI2.4 Meteorologian erabiltzen diren unitate nagusiak eta datu meteorologikoak lortzeko ekipamenduak, aparatuak eta
sistemak deskribatzea eta maneiatzea.
EI2.5 Iragarpen meteorologikoak nekazaritza-lanen plangintzarekin lotzea.
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Edukiak:
1.

Lurzoruak:
- Lurzorua. Lurzoruaren ezaugarri fisikoak.
- Lurzoruko materia organikoa: ezaugarri fisiko, kimiko eta biologikoen gaineko ondorioak.
- Lurzoruaren ezaugarri fisiko eta kimikoak: truke kationikorako ahalmena, lurzoru azidoak, lurzoru basikoak eta
horien zuzenketa.
- Lurzoruen gazitasuna: gazitasunaren zuzenketa.
- Lurzoruaren kutsadura eta higadura. Kontserbazio-motak eta kontserbazio-teknikak.
- Lurzoruak mantentzeko sistemak. Hareaztatzeak. Lur-estalkiak.

2.

Ongarritzea eta ongarriak:
- Lurzoruaren analisia. Interpretazioa, zuzenketa eta ondorio praktikoak.
- Analisiak eta lagin-hartzeak.
Lurzoruaren eta zorupearen laginak hartzea. Akatsak eta ondorioak. Metodoak eta erremintak.
•
Lurzoruaren analisien interpretazioa, zuzenketa eta ondorio praktikoak.
•
Medeagarri organikoak: motak, aplikatzeko garaiak, premien kalkulua, dosiak eta produktuak.
•
Karezko medeagarriak: motak, premien kalkulua, aplikatzeko garaiak, dosiak eta produktuak.
- Hondoko ongarritzea: motak, premien kalkulua, aplikatzeko garaiak, dosiak eta produktuak.
- Medeapenek eta ongarritzeak ingurumenean duten eragina.
- Lurzoruaren emankortasuna.
- Lurzoruaren emankortasuna definitzen duten aldagaiak.
- Ongarriak: motak eta ezaugarriak.
•
Lurzoruko materia organikoa: lurzoruko mikroorganismoak, humusa, deskonposizioaren faseak, C/N
erlazioa.
•
Ongarri organikoaren garrantzia.
•
Materia organikoaren ekarpena: simaurra, minda, konposta, ongarritze berdea, araztegietako lohiak.
Mantenugaien ekarpena.
•
Ongarri mineralak: aberastasuna, ongarritze-unitateak, ongarritze-unitateen kalkulua, ongarri bakunak
eta konposatuak, oreka-formula.
•
Ongarritze mineralari buruzko legeak.
•
Makroelementuak: iturriak, ongarri mineral nagusiak eta aplikazioak. Nitrogenoa, fosforoa, potasioa.
•
Elementu sekundarioak: sufrea, kaltzioa, magnesioa.
•
Mikroelementuak.
•
Ongarri mineralen konbinazioen bateragarritasunak.
- Ongarria aplikatzeko teknikak.
•
Aplikatzeko sistemak: hondoko ongarritzea, azaleko ongarritzea, hosto-aplikazioak.
•
Aplikatzeko garaiak. Aldi kritikoak.
•
Ongarriak aplikatzeko makinak. Motak eta ezaugarriak.

3.

Eguraldia eta klima:
Eguraldia eta klima.
Meteoroak: haizea, hodeiak, prezipitazio atmosferikoak, izozteak.
Fenologia eta agroklimatologia.
Eguraldiaren iragarpena.
Klima-eragilerik garrantzitsuenei eta barazkien eta lore moztuen garapenean duten eraginari buruzko oinarrizko
jakintzak.
•
Eguzki-erradiazioa. Fotoperiodizitatea.
•
Atmosferaren berotegi-efektua.
•
Tenperatura: izozterik gabeko aldiaren iraupena, zero begetatiboa, tenperatura kritikoak, tenperatura
egokia, integral termikoa, termoperiodizitatea, bernalizazioa, letargia, latentzia eta lokartzea.
•
Haizeak mikrokliman duen eragina.
•
Klima-eragileek landareetan eragindako kalteen azterketa eta identifikazioa.
•
Serie meteorologikoak.
•
Barazkien eta lore moztuen sentikortasuna neguko izozteen aurrean.
- Barazkiak eta lore moztuak tenperatura altuez eta baxuez babesteko metodoak.
- Laborea txingorraz eta hezetasun handiegiaz eta txikiegiaz babesteko metodoak.
- Laboreak haizeaz babesteko metodoak.

-
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- Aparatuen, ekipamenduen, sistemen, mapa meteorologikoen eta klimari buruzko beste informazio-iturri batzuen
maneiua.
- Mapa meteorologikoen interpretazioa, klima epe laburrean aurreikusteko.
- Aurreikuspen meteorologikoen interpretazioa.
- Datu meteorologikoen bilketa aparatu egokiekin.

4.

Ureztatzeko ura:
- Ureztatzeko ura: labore-multzo nagusietan bete beharreko ezaugarriak.
- Ur-laginak hartzea, aztertzeko eta emaitzak interpretatzeko.
•
Ur-laginak hartzeko metodologia.
•
pH-metroa eta konduktibimetroa.
•
Azterketen emaitzarik esanguratsuenen interpretazioa. Landareen nutrizio-egoeraren ebaluazioa.

1.2 prestakuntza-atala
EREINTZA ETA BIRLANDATZEA BARAZKIGINTZAKO ETA LORE MOZTUKO
LABORANTZAN
Kodea: UF0014
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Barazkigintzako edo lore moztuko ustiategi batean azpiegiturak instalatzeko eta hobetzeko aldez aurreko lanak egitea,
plangintza teknikoaren arabera.
EI1.1 Lurzati baten topografia, forma eta azalera balioestea, barazkigintzako edo lore moztuko ustiategirako azpiegiturapremiak zehazteko.
EI1.2 Barazkigintzako edo lore moztuko laborantza ezartzeko sail bat egokitzean egin behar diren eremua husteko,
berdintzeko eta zapaldak egiteko lanak eta lur-mugimenduak deskribatzea.
EI1.3 Drainatze-sistema instalatzeko material eta makina egokiak zein diren adieraztea.
EI1.4 Ura hartzeko eta ekartzeko obrak deskribatzea, baita beharrezkoak diren materialak eta makinak ere.
EI1.5 Itxiturei, bideei, haize-babesei eta beste azpiegitura batzuei lotutako premiak zerrendatzea.
EI1.6 Azpiegiturak hobetzeko eta instalatzeko lanei lotutako arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea.
EI1.7 Azpiegiturak instalatzeko eta hobetzeko lanekin lotura duten ingurumen-babeseko neurriak laburtzea.
EI1.8 Barazkigintzako edo lore moztuko laborantza ezartzeko definitutako finka baten kasu praktiko batean:
- Egokitzeko aldez aurreko lanak egitea, beharrezkoak diren makinekin.
- Erabili beharreko drainatzeari, materialei eta makinei lotutako premiak zehaztea.
- Finka-, kokapen- eta labore-motaren arabera beharrezkoak diren azpiegiturak egitea.
- Ureztapen-ura hartzeko eta ekartzeko beharrezkoak diren obrak zehaztea.
- Aurreko lanak arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurri egokiak hartuta egitea.
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A2: Lurzoruak edo substratuak prestatzea ereiteko eta/edo birlandatzeko eta, horretarako, egoki ezartzeko baliabide
teknikoak erabili behar dira.
EI2.1 Aurretik egindako lurzoruaren edo substratuaren analisiaren eta ezarri beharreko laborearen premien arabera,
hondoko ongarritzearen premia zehaztea.
EI2.2 Lurra prestatzeko eta hondoko ongarritzea egiteko prozedurak deskribatzea eta, horretarako, makina eta lanabes
egokiak aukeratzea.
EI2.3 Egin beharreko lan sekundarioak deskribatzea, ezarriko den laborearen eskakizunen arabera.
EI2.4 Lurzorua prestatzeko erabiltzen diren ekipamenduak, makinak eta lanabesak eta horien mantentze-lanak
deskribatzea.
EI2.5 Lurzorua edo substratua prestatzean eta hondoko ongarritzean bete behar diren arriskuak prebenitzeko neurriak
adieraztea.
EI2.6 Lurra prestatzeko eta hondoko ongarritzea egiteko lanetan aplikatu behar diren ingurumen-babeseko neurriak
adieraztea.

Barazkigintza eta loregintza

EI2.7 Lurzorua edo substratuak desinfektatzeko prozedurak deskribatzea.
EI2.8 Behar bezala zehaztutako lurzoru edo substratu baten kasu praktiko batean:
- Lurzorua prestatzeko egin beharreko lan guztiak egiteko makina eta ekipamendu egokiak hautatzea.
- Lurzoruaren edo substratuaren desinfekzio-premia zehaztea eta, hala badagokio, aplikatu beharreko produkturik
egokiena hautatzea, segurtasun-araudia betez.
- Lurzorua prestatzea, desinfektatzea eta ongarritzea makinak egoki erabilita eta, horretarako, arriskuak
prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurri egokiak hartzea.
A3: Laboreak ereiteko eta/edo birlandatzeko lanak egitea, eta, horretarako, agindutako espezifikazioei jarraitzea eta
baliabide tekniko egokiak erabiltzea.
EI3.1 Laboreak ereiteko eta/edo birlandatzeko prozedurak deskribatzea eta identifikatzea, eta, horretarako, makina eta
lanabes egokiak aukeratzea.
EI3.2 Landaketa-tarteen mota guztiak eta ereiteko dosia kalkulatzeko prozedurak deskribatzea.
EI3.3 Ereiteko eta/edo birlandatzeko lanetan erabiltzen diren ekipamenduak, makinak eta lanabesak eta horien
mantentze-lanak deskribatzea.
EI3.4 Laboreak ereitean eta/edo birlandatzean bete behar diren enpresaren arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea.
EI3.5 Ereiteko eta/edo birlandatzeko lanetan aplikatu behar diren ingurumen-babeseko neurriak adieraztea.
EI3.6 Labore jakin bat ezartzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean:
- Inguruko lurzoruaren eta eguraldiaren eragina aztertzea.
- Ereiteko eta/edo birlandatzeko beharrezkoa den landare-materiala kalkulatzea.
- Landaketa-tarterik eta/edo ereintza-dosirik egokienak zehaztea.
- Ereiteko eta/edo birlandatzeko beharrezkoak diren makinak, lanabesak eta erremintak zehaztea.
- Landare-materialaren egoera sanitarioa egiaztatzea.
- Laboreak gune babestu batean ezartzeko premia zehaztea.
- Hala badagokio, substratuaren euskarri-mota zehaztea laborearen arabera.
- Ereintza-prozesua egitea makinak egoki erabilita eta, horretarako, arriskuak prebenitzeko eta ingurumena
babesteko neurri egokiak hartzea.

Edukiak:
1.

Lurraren prestaketa barazkiak eta lore moztuak landatzeko:
- Garbiketa eta berdinketa.
- Lurzoruak prestatzeko sakoneko lanak.
•
Laboreen eskakizunak lurzoruen sakoneko prestaketa egitean.
•
Lurpea lantzeko makinen, goldeen eta areen motak eta erregulazioak.
•
Lurpea lantzeko makinen, goldeen eta areen funtzio, eginkizun eta lan espezifikoak.
•
Lurpea lantzea. Golde belarriduna. Are-lan astuna.
- Lurzoruak prestatzeko azaleko lanak.
•
Laboreen eskakizunak lurzoruen azaleko prestaketa egitean.
•
Areen, kultibadoreen eta antzeko lanabesen motak eta erregulazioak.
•
Areen, kultibadoreen eta antzeko lanabesen funtzio, eginkizun eta lan espezifikoak.
•
Are-lana. Kultibadorea pasatzea. Bibrokultorea eta errotokultorea pasatzea.
- Hondealanak, lurpea lantzea, zerrendak, ildoak eta zuloak prestatzea.
- Lurra egokitzeko lanetan erabiltzen diren makinen eta lanabesen prestaketa, erregulazioa eta mantentze-lanak.
- Drainatze-sareen motak: trazadurak, hodiak, lurraren sestra-kurbekiko egokigarritasuna.
- Drainatzeko materialak: PVCko eta PEko hodiak.
- Material iragazleak: naturalak eta aurrefabrikatuak.
- Haize-babesak: naturalak eta artifizialak.
- Finkaren itxiturak: zimenduak, hormak, hesiak.
- Zerbitzubideak: makadama, zoladurak, hormigoia, legarrak, asfaltoak.
- Instalazio elektrikoak: argi-puntuak.
- Ureztapen-ekipamendua: burua, ura banatzeko hodiak eta igorgailuak.
- Ura hartzeko, ekartzeko eta biltegiratzeko beharrezkoak diren teknikak, materialak eta ekipamenduak.
- Ingurumenari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko arauak.

2.

Lurzoruen desinfekzioa:
-

Lurzoruaren agente patogenoak. Sintomatologia eta identifikazioa.
Lurzorua desinfektatzearen helburua eta horretarako metodoak.
Lurzoruaren prestaketa desinfektatzeko.
Lurzoruak desinfektatzea metodo fisikoen bitartez.
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•
Desinfektatzeko metodo fisikoak. Ezaugarriak.
•
Ur-lurrunaren bidezko desinfekzioa. Ekipamendua eta maneiua.
•
Solarizazioa. Ekipamendua eta maneiua.
•
Biozida-ekintza sistemetako nematodo, intsektu, onddo, bakterio, birus eta belar gaiztoen gain.
- Lurzoruen desinfekzioa produktu kimikoekin.
•
Desinfektatzeko metodo kimikoak. Ezaugarriak.
•
Desinfekzioa gasa aplikatuta. Produktuak. Ekipamendua eta maneiua.
•
Desinfekzioa produktu likidoak aplikatuta. Produktuak. Ekipamendua eta maneiua.
•
Desinfekzioa pikortatuak aplikatuta. Produktuak. Ekipamendua eta maneiua.
•
Biozida-ekintza nematodo, intsektu, onddo, bakterio, birus eta belar gaiztoen gain, erabilitako
produktuaren arabera.
•
Aplikazioa aire zabalean edo gune itxietan.
•
Lurzoruaren aireztapena eta garbiketa.
•
Desinfektatutako gunearen seinaleztapena.
- Segurtasun- eta higiene-arauak.
•
Pestiziden eta ongarrien erabilera eraginpean hartzen duen araudia.
•
Desinfektatzaileek gizakiaren gorputzean dituzten efektuak.
•
Intoxikazioen eta erreduren sintomak.
•
Lehen laguntzak.
•
Garraioan, zamalanetan, biltegiratzean eta manipulazioan aintzat hartu beharrekoak.
•
Babesteko metodoak eta ekipamenduak.
•
Aplikatzailearen eta laguntzaileen higienea.

3.

Landaketa:
- Barazkien eta lore moztuen espezieak eta barietateak. Barazkien eta lore moztuen espezie eta barietate nagusien
deskribapen botanikoa, ezaugarri agronomikoak eta merkataritza-ezaugarriak.
- Landaketa-tarteak. Landatzeko lekuan eragina duten faktoreak. Faktore sozioekonomikoak. Faktore geografikoak.
Klima-faktoreak. Faktore edafologikoak.
- Markaketa.
- Landaketan erabilitako makinen eta lanabesen prestaketa, erregulazioa eta mantentze-lanak.
- Ereiteko eta/edo birlandatzeko beharrezkoa den landare-materialaren kalkulua.
- Landaketa-tarteen eta/edo ereintza-dosien zehaztapena.
- Landare-materialaren egoera sanitarioaren egiaztapena.
- Labore bat gune babestu batean ezartzeko premiaren zehaztapena.
- Ereintza-prozesua egitea makinak erabilita.

4.

Lurraren prestaketari eta barazkien eta lore moztuen landaketari lotutako oinarrizko araudia:
- Laneko arriskuak prebenitzeko araudia.
- Ingurumen-araudia.

2

2. prestakuntza-modulua:
LABORANTZA-ERAGIKETAK ETA BARAZKIAK ETA LORE MOZTUAK
BILTZEA
Kodea: MF0530_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0528_2: Barazkiak eta lore moztuak lantzeko, biltzeko, garraiatzeko eta
lehen egokitzea egiteko eragiketak egitea.
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Iraupena: 200 ordu

Barazkigintza eta loregintza

2.1 prestakuntza-atala
LABORANTZA-ERAGIKETAK, UREZTAPENA ETA ONGARRITZEA
Kodea: UF0003
Iraupena: 80 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ureztapen-sistema egoki erabiltzea barazkien eta lore moztuen garapen optimoa ziurtatzeko.
EI1.1 Ureztapena optimizatzeko premia hidrikoetan eragina duten ingurumen-faktoreak eta oinarrizko neurketa-tresnak
deskribatzea.
EI1.2 Gainazaleko ureztapena, aspertsiozko ureztapena eta ureztapen lokalizatua (gainazalean edo lurperatua)
deskribatzea, eta horien abantailak eta eragozpenak adieraztea.
EI1.3 Ureztatzaileen elkarteek edo beste erakunde batzuek uraren kontsumoari buruz emandako datuak interpretatzea.
EI1.4 Ureztapena lurzoruaren ezaugarrien, tentsiometroen irakurketetan ateratako emaitzen eta laboreen egoera
fisiologikoaren arabera aplikatzea.
EI1.5 Ureztapen-instalazio bateko elementuak identifikatzea, eta horien funtzionamendua eta mantentze-lanen puntu
kritikoak labur-labur deskribatzea.
EI1.6 Ureztatzeko uraren kalitatea definitzen duten ezaugarririk garrantzitsuenak eta lagin bat hartzeko era egokia
deskribatzea, eta ureztatzeko uraren analisi baten daturik adierazgarrienak interpretatzea.
EI1.7 Garbiketa-ureztapenaren premia zehaztea, ur-motaren eta lur- edo substratu-motaren arabera.
EI1.8 Laborantza hidroponiko baten ureztapenaren maneiua deskribatzea.
EI1.9 Barazkigintzako eta lore moztuko laborantzaren ureztapenari dagozkion arriskuak prebenitzeko eta ingurumena
babesteko neurriak deskribatzea.
EI1.10 Barazkigintzako edo lore moztuko laborantzako kasu praktiko batean, garapen-dentsitateari eta ureztatzeko
sistemari dagokionez behar bezala zehaztuta egonik:
Ureztapen bakoitzaren iraupena kalkulatzea, premia hidrikoaren eta ureztapen-premien arabera.
Ureztapena aplikatzea eta kontrol-sistema automatikoak eta ureztapena hasteko eta eteteko denborak
ezartzea.
Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurri egokiak
aplikatzea.
A2: Barazkien eta lore moztuen nutrizio-premiei erantzuteko ongarritzea, agindutako gomendioen arabera.
EI2.1 Lurzoruaren emankortasuna definitzen duten ezaugarririk garrantzitsuenak, lagin bat hartzeko era egokia eta
lurzoruaren analisi bat interpretatzeko modua deskribatzea.
EI2.2 Hosto-lagin bat hartzeko modua deskribatzea eta garaia eta hosto-mota zehaztea, espeziearen arabera.
EI2.3 Ongarri-mota nagusiak deskribatzea, eta, horretarako, ongarrien ezaugarririk garrantzitsuenak eta dauden
bateraezintasunak adieraztea.
EI2.4 Agindutako nutrizio-soluzioak prestatzea, ongarrien etiketak interpretatzea eta behar diren ongarri-kantitateak
kalkulatzea.
EI2.5 Ongarriak lurzoruan, hostoetatik edo ureztapen bidez aplikatzeko ekipamenduak deskribatzea, eta horiek
erregulatzeko modua eta mantentze-lanen puntu kritikoak adieraztea.
EI2.6 Drainatzeen, xurgatze-zunden, konduktibimetroen eta pH-metroen erabilera deskribatzea, hidroponikoan nahiz
lurrean aurreikusitako ekarpenekiko aldeak zuzentzeko.
EI2.7 Ongarriak erabiltzean bete behar diren segurtasun-neurriak eta ingurumenaren babes-neurriak deskribatzea.
EI2.8 Behar bezala zehaztutako labore batean lurzoruan eta hostoetan aplikatu beharreko mantenugaiei buruzko
gomendio jakin baten kasu praktiko batean:
Erabili beharreko ongarri komertzialak hautatzea.
Nutrizio-soluzioak prestatzeko eta aplikatzeko modua adieraztea.
Soluzio amak edo kontzentratuak prestatzea lurzorurako edo laborantza hidroponikorako eta prezipitatuak
saihestea, ureztapenean txertatzeko ureztapen-sistemaren eta agindutako gomendioen arabera.
Ongarriak lurzoruan aplikatzea eta gaineratzea, eta, horretarako, lanabes edo ekipamendu egokiak erabiltzea.
Nutrizio-soluzioak fabrikatzaileak eta indarrean dagoen araudiak gomendatutako prozeduren arabera
prestatzea.
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-

Nutrizio-soluzioak aplikatzea, eguraldi egokiarekin eta produktuaren banaketa uniformea lortzeko ekipamendu
egokiekin.
Aurreko eragiketak egitean norbera babesteko neurriak, elikadura-segurtasuneko neurriak eta ingurumena
babesteko neurriak betetzea.

A3: Barazkiak eta lore moztuak ongi hazteko beharrezkoak diren laborantza-lanak egitea.
EI3.1 Nahi ez diren belarren eta lurzoruaren egoera fisikoaren arabera beharrezkoak diren lanak deskribatzea.
EI3.2 Labore bakoitzera hobekien egokitzen den zurkaitza jartzeko lanak deskribatzea.
EI3.3 Inausketa berdeak edo puntak kentzeko lanak eta hostoen garbiketa deskribatzea, landareak zurkaitzetara
egokitzeko eta argiztapen- eta aireztapen-ezaugarriak hobetzeko.
EI3.4 Loreen hartzea bideratzea, labore bakoitzari hobekien egokitzen zaion teknika aplikatuta polinizazioa egoki
gertatzen dela ziurtatzeko.
EI3.5 Produkzioa erregulatzea, eta, horretarako lore-sortei puntak kentzea eta lore sekundarioak edo fruituak
desagerraraztea, produkzioa eta kalitatea hobetzeko.
EI3.6 Laboreetan lanak egiteko erabiltzen diren ekipamenduak eta makinak deskribatzea, baita horien maneiua eta
desinfekzioa ere.
EI3.7 Barazkigintzako eta lore moztuko laborantzaren laborantza-zaintzak egitean bete behar diren arriskuak
prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak deskribatzea.
EI3.8 Barazkigintzako edo lore moztuko laborantzako kasu praktiko batean, behar bezala zehaztutako egoera
fisiologikoa izanik:
Egin daitezkeen zurkaiztatzeak egitea eta egoera bakoitzerako egokiena zen den erabakitzea.
Barazkia edo lore moztua inaustea edo horiei punta moztea, behar izanez gero.
Lore sekundarioak desagerraraztea, fruituak bakantzea edo sortei puntak kentzea, laborearen arabera.
Landare-hondakinak sailkatzea, geroago baliatzeko edo desagerrarazteko.
Lan horiek egitean arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea.

Edukiak:
1.

Laborantza-eragiketak:
- Baratzeko landareak: Garapen begetatiboaren fisiologia, loraketa eta fruktifikazioa. Merkataritzako barietateak eta
espezieak.
- Lore mozturako landareak: Garapen begetatiboaren fisiologia. Loraketa. Merkataritzako barietateak eta espezieak.

2.

Inausketa:
- Inausketa: inausketa berdearen eta puntak kentzeko lanen printzipio orokorrak
•
Inausketaren helburua.
•
Hazkunde begetatiboaren eta ugalketa-hazkundearen arteko oreka.
•
Fruituen mamitzearen eta bakantzearen maneiua.
•
Hartzeko lagungarriak.
•
Eskuzko bakantzeak.
•
Gaztetzeko inausketa.
- Landare-hondakinen tratamendua: Sailkapena. Desagerraraztea eta baliatzea.
- Nekazaritza-hondakinen tratamendua: Sailkapena, desagerraraztea eta baliatzea.

3.
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Ureztapena:
- Ureztatzeko uraren kalitatea:
•
Ureztatzeko uraren kalitatea definitzen duten aldagaiak. Ur-laginak hartzea.
•
Ur-analisi baten interpretazioa.
- Barazkien eta lore moztuen premia hidrikoak:
•
Ebapotranspirazioa.
•
Balantze hidrikoan eragina duten klima-faktoreak.
- Ureztatze-sistemak: Gainazaleko ureztapena. Ureztapen lokalizatua, gainazalekoa eta lurpekoa. Ureztapenaren
eraginkortasuna. Ureztapenaren uniformetasuna.
- Hidroponia: Ur-ekarpenak. Ekipamendu hidroponikoak. Laborantza hidroponikoaren maneiua.
- Ureztatzeko instalazioak:
•
Ponpaketa- eta iragazte-estazioa.
•
Nutrizio-soluzioak eta soluzio sanitarioak injektatzeko sistemak.
•
Ura banatzeko sistema.
•
Ur-igorgailuak.
•
Ureztatzeko instalazioaren maneiua eta lehen mantentze-lanak.

Barazkigintza eta loregintza

-

-

-

-

•
Emariaren eta presioaren erregulazioa eta egiaztapena.
•
Sistemaren garbiketa.
•
Ureztapenaren uniformetasunaren neurketa.
•
Lurzoruaren hezetasunaren neurketa.
Babestutako barazkigintzarekin lotutako ingurumen-neurriak.
Ingurumeneko eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak.
•
Ongarritzea
•
Medeagarri organikoak: motak, aplikatzeko garaiak, premien kalkulua, gehitzeko makinak, erregulatzea
eta oinarrizko mantentzea.
•
Karezko medeagarriak: motak, aplikatzeko garaiak, premien kalkulua, gehitzeko makinak, erregulatzea
eta oinarrizko mantentze-lanak.
•
Hondoko ongarritzea: motak, aplikatzeko garaiak, premien kalkulua, gehitzeko makinak, erregulatzea eta
oinarrizko mantentze-lanak.
•
Medeapenek eta ongarritzeak ingurumenean duten eragina.
Lurzoruaren emankortasuna. Lurzoruaren emankortasuna definitzen duten aldagaiak.
Analisiak eta lagin-hartzeak. Lurzoruaren eta zorupearen laginak hartzea. Akatsak eta ondorioak. Metodoak eta
erremintak.
Ongarriak: motak eta ezaugarriak.
•
Lurzoruko materia organikoa: lurzoruko mikroorganismoak, humusa, deskonposizioaren faseak, C/N
erlazioa.
•
Ongarri organikoaren garrantzia.
•
Materia organikoaren ekarpena: simaurra, minda, konposta, ongarritze berdea, araztegietako lohiak.
Mantenugaien ekarpena.
•
Ongarri mineralak: aberastasuna, ongarritze-unitateak, ongarritze-unitateen kalkulua, ongarri bakunak
eta konposatuak, oreka-formula.
•
Ongarritze mineralari buruzko legeak.
•
Makroelementuak: iturriak, ongarri mineral nagusiak eta aplikazioak. Nitrogenoa, fosforoa, potasioa.
•
Elementu sekundarioak: sufrea, kaltzioa, magnesioa.
•
Mikroelementuak.
•
Ongarri mineralen konbinazioen bateragarritasunak.
Ongarritzearen kalkulua.
•
Ongarritze organikoaren kalkulua. Erabili beharreko produktuak eta dosiak.
•
Ongarritze mineralaren kalkulua. Erabili beharreko produktuak eta dosiak.
•
Medeapenen kalkulua. Erabili beharreko produktuak.
•
Ongarritzearen kostuen kalkulua.
Ongarria aplikatzeko teknikak.
•
Aplikatzeko sistemak: hondoko ongarritzea, azaleko ongarritzea, hosto-aplikazioak.
•
Aplikatzeko garaiak. Aldi kritikoak.
•
Ongarriak aplikatzeko makinak. Motak eta ezaugarriak.

2.2 prestakuntza-atala
LOREEN ETA BARAZKIEN BILKETA, BILTEGIRATZEA ETA GARRAIOA
Kodea: UF00015
Iraupena: 80 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Loreak eta barazkiak behar bezala biltzea kalitateari eustearren.
EI1.1 Barazkiak edo lore moztuak biltzeko heldutasun komertzialeko egoera egokiak (espezieen arabera) eta horiek
zehazteko metodorik ohikoenak identifikatzea.
EI1.2 Loreak biltzeko une egokia identifikatzea, merkatuaren eskakizunei jarraikiz.
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EI1.3 Espezie nagusiak biltzeko metodoak deskribatzea.
EI1.4 Bilketan erabiltzen diren makinak, ekipamenduak eta edukiontziak deskribatzea, eta mantentze-lanetarako puntu
kritikoak zehaztea.
EI1.5 Produktuak merkaturatu arte landan kontserbatzeko oinarrizko eskakizunak deskribatzea.
EI1.6 Ingurumenari, laneko arriskuak prebenitzeari eta elikagaien segurtasunari eta kalitateari buruzko oinarrizko araudi
aplikagarria deskribatzea.
A2: Garraiatzea eta biltegiratzea, ekipamendu egokiak erabilita.
EI2.1 Garraiatzeko metodoak eta garraio-ibilgailuen edo atoien ezaugarriak deskribatzea.
EI2.2 Zamalanetarako makinak eta ekipamenduak deskribatzea.
EI2.3 Kargan, garraioan, deskargan eta biltegiratzean izaten diren puntu kritikoak identifikatzea.
EI2.4 Barazkiak garbitzeko, lehortzeko, kalibratzeko eta hautatzeko sistemarik ohikoenak deskribatzea, eta mantentzelanetarako puntu kritikoak adieraztea.
EI2.5 Ingurumenari, laneko arriskuak prebenitzeari eta elikagaien segurtasunari eta kalitateari buruzko oinarrizko araudi
aplikagarria deskribatzea.

Edukiak:
1.

Lore freskoen eta barazkien bilketa:
- Heltze-prozesua:
•
Heltze fisiologikoa eta komertziala.
•
Heltze-indizeak.
- Loreen eta barazkien heldutasun-egoera zehazteko metodoak.
- Loreak biltzeko une optimoaren kalkulua, barietatearen arabera eta merkatuaren eskakizunei jarraikiz.
•
Espezie guztien ezaugarriak.
•
Zurtoinaren luzera.
•
Lorearen irekiera.
- Barazkien eta lore moztuen bilketa:
•
Eskuzko bilketa.
•
Bilketa mekanikoa.
•
Erremintak eta lanabesak.
•
Plataforma hidraulikoak berotegietarako.
•
Hartzeko eta garraiatzeko edukiontziak.
•
Ingurumenari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko arauak.
- Loreak eta barazkiak biltzeko makinen maneiua.
- Loreak eta barazkiak biltzeko makinen, ekipamenduen eta edukiontzien mantentze-lanetarako puntu kritikoak.
- Lore moztuen eta barazkien kontserbazioa landan. Oinarrizko neurriak.
- Ingurumeneko eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak.
- Ingurumenari, laneko arriskuak prebenitzeari eta elikagaien segurtasunari buruzko arauak, barazkigintzari eta
loregintzari dagokienez.

2.

Lore moztuen eta barazkien garraioa:
- Produktuen garraioa eta biltegiratzea landan:
•
Edukiontziak.
•
Atoi bereziak.
- Produktuen zamalanak:
•
Zamalanetarako makinak eta ekipamenduak. Uhal garraiatzaileak.
•
Kargan, garraioan, deskargan eta biltegiratzean izaten diren puntu kritikoak.
- Produktuaren lehen tratamenduak landan:
•
Garbiketa-ekipamenduak.
•
Barazkiak sailkatzeko eta hautatzeko instalazioak.
•
Makinen eta ekipamenduen mantentze-lanetan izaten diren puntu kritikoak.

3.

Biltegiratzea:
-
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Produktuen biltegiratzea merkaturatu arte:
Hotzeko biltegiratzea.
Atmosfera kontrolatuko biltegiratzea.
Ingurumeneko eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak.

Barazkigintza eta loregintza

- Ingurumenari, laneko arriskuak prebenitzeari eta elikagaien segurtasunari buruzko arauak, barazkigintzari eta
loregintzari dagokienez.

2.3 prestakuntza-atala
BEROTEGIEN MANTENTZE-LANAK ETA MANEIUA
Kodea: UF0016
Iraupena: 40 ordu

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Berotegien eta tunelen mantentze-lanak eta maneiua egitea barrualdean ingurumen-egoera optimizatzeko.
Ei1.1 Barazkigintzako eta lore moztuko laborantzan erabiltzen diren berotegien eta tunelen motak deskribatzea.
EI1.2 Egituran izaten diren matxura ohikoenak identifikatzea, lehenbailehen konpontzearren.
EI1.3 Eskuzko sistemetan eta sistema automatikoetan ureztapena eta ingurumena kontrolatzeko ekipamenduen zundak
eta tresnak identifikatzea.
EI1.4 Ureztapeneko eta ingurumeneko automatismoen funtzionamendua deskribatzea, ingurumen-parametroen arabera.
EI1.5 Estalkiaren eta estalki bikoitzaren materialak edo laboreak babesteko erabiltzen diren plastikoak deskribatzea,
erresistentziaren, iraupenaren, argi-transmisioaren eta -hedapenaren, eta termikotasunaren arabera.
EI1.6 Lan horiek egitean laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko kontuan hartu beharreko neurriak
identifikatzea.
EI1.7 Berotegiko barazkigintzako edo lore moztuko laborantzako kasu praktiko batean, ingurumen-egoera behar bezala
zehaztuta egonik:
Berotegiak ingurumen-egoera aldatzeko dituen mekanismo guztiak abiaraztea, une horretan laborearentzat
baldintza optimoak lortzeko.
Klimaren neurketa-tresnen irakurketak jasotzea berotegian baldintza mesedegarriak izateko eta, horretarako,
aireztatzea, hezetzea, itzaleztatzea edo estalki bikoitza ipintzea.
Egituran eta estalkian izaten diren ohiko matxurak konpontzea.
Berotegien eta tunelen mantentze-lanak eta maneiua egitea.

Edukiak:
1.

Berotegiak:
Berotegien eta tunelen egitura: materialak.
Berotegien eta tunelen estalkiak: Materialak.
Ingurumen-kontrola: mekanismoak.
Berotegiaren maneiua.
Klimaren neurketa-tresnen irakurketak jasotzea berotegian baldintza mesedegarriak izateko eta, horretarako,
aireztatzea, hezetzea, itzaleztatzea edo estalki bikoitza ipintzea.
- Berotegiak ingurumen-egoera aldatzeko dituen mekanismo guztiak abiaraztea, une horretan laborearentzat egoera
optimoa lortzeko.
- Egituran eta estalkian izaten diren ohiko matxuren konponketa.
- Berotegien eta tunelen mantentze-lanak eta maneiua egitea.
-

3

3. prestakuntza-modulua:
KONTROL FITOSANITARIOA
Kodea: MF0525_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0525_2: Izurriak, gaixotasunak, belar gaiztoak eta fisiopatiak kontrolatzea.
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Iraupena: 120 ordu
3.1 prestakuntza-atala
LANDAREEN, LURZORUAREN ETA INSTALAZIOEN EGOERA SANITARIOAREN
ZEHAZTAPENA ETA KONTROL-METODOEN AUKERAKETA
Kodea: UF0006
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Landareen, lurzoruaren eta instalazioen egoera sanitarioa deskribatzea, abiapuntuko egoera bat zehazteko.
EI1.1 Fauna baliagarririk ohikoena deskribatzea eta ezagutzea, eta horren presentzia balioestea, jardunak txikiagotzeko.
EI1.2 Egindako behaketan oinarrituta, landare, lurzoru eta lokaletan kalteak eragiten dituzten agente parasitario eta ezparasitario, belar, nutrizio-gabezia, gaixotasun eta fisiopatiarik ohikoenak deskribatzea eta ezagutzea.
EI1.3 Landare, lurzoru eta instalazioetan zaintza aplikatzeko eta arazo sanitarioak detektatzeko kasu praktiko batean:
Aurrez ezarritako protokoloa aplikatzea eta lurreko laginketa-unitateak adieraztea, plano edo krokis bateko
argibideei jarraikiz.
Zenbaketak egiteko eta laginak hartzeko teknika eta material egokiak erabiltzea, eta ikusitako fauna osagarria,
izurriak, gaixotasunak, belar gaiztoak eta fisiopatiak zehaztea eta kuantifikatzea.
Agente parasitario, fauna osagarri, izurri, gaixotasun, nutrizio-gabezia, belar gaizto eta fisiopatiarik ohikoenak
identifikatzea, eta horien ezaugarri biologikoak, morfologikoak eta ingurumenari lotutakoak kontuan hartzea.
A2: Landare, lurzoru eta instalazioetan agertzen diren izurriak, gaixotasunak eta fisiopatiak kontrolatzeko eta prebenitzeko
egoera bakoitzerako metodorik egokienak hautatzea, eta, horretarako, nekazaritza-jardunbide egokiak kontuan hartzea.
EI2.1 Inguruko parasito eta patogenoetan eragina duten ingurumen- eta klima-faktoreak deskribatzea.
EI2.2 Klimatologia- eta abisu-estazioen informazioa behar bezala interpretatzea.
EI2.3 Izurriak, gaixotasunak eta fisiopatiak kontrolatzeko eta prebenitzeko metodo biologikoak, fisikoak, kimikoak eta
laborantzakoak zerrendatzea eta deskribatzea.
EI2.4 Produktu fitosanitarioak deskribatzea, eta, horretarako, informazio tekniko eta ekonomiko eguneratua erabiltzea.
EI2.5 Kontrol fitosanitariorako metodoak aukeratzean kontuan hartu beharreko segurtasun-neurriak eta ingurumena
babesteko neurriak deskribatzea.
EI2.6 Lur egoki batean, eta arazo fitosanitario bati buruzko beharrezko informazioan oinarrituta:
Erabili beharreko kontrol-metodoak zehaztea, eta, horretarako, dokumentazio tekniko egokia erabiltzea eta
nekazaritza- eta ingurumen-jardunbide egokiei buruzko eskuliburuak kontuan hartzea.

Edukiak:
1.
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Landareen etsaiak eta eragiten dituzten kalteak:
- Gaixotasunen ezaugarri orokorrak. Gaixotasuna: kontzeptua.
•
Landare-parasitismoa: onddoak eta fanerogamoak. Sintomatologia eta identifikazioa.
•
Bakterioaren definizioa. Bakterioek eragindako gaixotasunak.
- Sintomatologia eta identifikazioa. Birusaren definizioa. Birusek eragindako gaixotasunak. Sintomatologia eta
identifikazioa.
- Izurrien ezaugarri orokorrak. Izurria: kontzeptua.
•
Animalia ornodunek eragindako izurriak.
•
Artropodoek (hots, intsektuek, akaroek eta miriapodoek) eragindako izurriak.
•
Harrek eragindako izurriak.
•
Moluskuek eragindako izurriak.
- Aldaketa fisiologikoen ezaugarri orokorrak. Aldaketa fisiologikoa: kontzeptua. Agente eragileen sailkapena.
•
Agente atmosferikoak.
•
Agente kutsatzaileak.
•
Laborantza-teknikak.

Barazkigintza eta loregintza

- Agente biotikoak.
- Agente abiotikoak. Sailkapena: ingurumen- eta klima-faktoreak (argia, tenperatura, elurra eta txingorra) eta
lurzoruari lotutakoak (ura, egitura, ongarriak eta pH-a).
- Laginketak: krokisak, laginketa-unitateak, erabili beharreko teknikak, laginaren tamaina, zenbaketa-puntuen
kokapena, materialak eta ekipamenduak, fitxak eta grafikoak.
- Zenbaketak egiteko eta laginak hartzeko teknika eta material egokiak erabiltzea.
- Agente parasitario, kanpoko fauna, izurri, gaixotasun, nutrizio-gabezia, belar gaizto eta fisiopatiarik ohikoenen
identifikazioa.

2.

Izurriak kontrolatzeko metodoak:
- Metodo fisikoak: Oztopoak (mailak, plastikoak eta abar). Tranpa kromotropikoak. Lurzoruen desinfekzioa
(solarizazioa, ur-lurruna eta abar).
- Laborantza-jardunbideak: Lur-lantzea. Ongarritzea eta medeapenak. Ureztapena eta drainatzea. Inausketa. Jorrak.
Laborantza-txandakatzea. Barietate erresistenteen eta landare transgenikoen erabilera.
- Borroka kimikoa: Definizioa. Funtsak. Erabilitako teknikak.
- Kontrol integratua: Definizioa. Metodologia. Erabilitako teknikak. Baimendutako produktuak.
•
Nekazaritzako tratamendu integraturako elkarteak (ATRIAS).
•
Nekazaritzako produkzio integraturako elkarteak (API).
- Borroka biologikoa: Definizioa. Fauna osagarria edo etsai naturalak (parasitoak, harrapariak eta
mikroorganismoak).
•
Etsai naturalak biltzea eta askatzea. Formulazio biologikoak.
•
Feromonen erabilera kontrol biologikoan.
•
Lurzoruen desinfekzioa (biofumigazioa).
- Legegintza-neurriak: Ikuskapena. Berrogeialdia. Pasaporte fitosanitarioa.

3. Produktu fitosanitarioak: substantzia aktiboak eta prestakinak, eta etiketen eta segurtasun-datuen
fitxen interpretazioa
- Definizioa.
- Osagaiak: Materia aktiboa. Osagai geldoa. Lagungarriak. Gehigarriak.
- Produktu fitosanitarioaren etiketaren interpretazioa:
•
Kontzentrazioa.
•
Baimendutako laboreak.
•
Gomendatutako dosiak.
•
Toxikologia.
•
Segurtasun-epea.
•
Beste datu batzuk.
- Pestiziden sailkapena honako alderdi hauen arabera:
•
Zer agentetan eragin behar duten.
•
Zer talde kimikotakoak diren.
•
Landarean nolako portaera duten.
•
Espezifikotasuna.
•
Eragiteko modua.
- Produktu fitosanitarioen garraioa eta biltegiratzea.
- Produktu fitosanitarioak aplikatzeko prestatzea:
•
Dosiak.
•
Nahasketa.
•
Bateraezintasunak.

3.2 prestakuntza-atala
KONTROL FITOSANITARIOKO METODOEN APLIKAZIOA LANDARE, LURZORU
ETA INSTALAZIOETAN
Kodea: UF0007
Iraupena: 60 ordu
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Landare, lurzoru eta instalazioetan kontrol fitosanitarioko metodoak aplikatzea, eta, horretarako, ezarritako espezifikazio
teknikoei jarraitzea eta makinak eta erremintak behar bezala maneiatzea.
EI1.1 Tratamendu agrokimiko eta biologikoetan erabilitako makinak eta erremintak, eta horien maneiua deskribatzea.
EI1.2 Kontrol fitosanitarioko metodoetan erabilitako makinetan eta erremintetan egin beharreko mantentze-lanak,
oinarrizko konponketak eta egokitze sinpleak azaltzea.
EI1.3 Kontrol-metodo agrokimikoak eta biologikoak aplikatzean erabilitako ekipamendu, makina eta erreminten
erregulazioa eta doikuntza deskribatzea.
EI1.4 Produktuen dosien eta nahasketen prestaketa deskribatzea, fabrikatzaileak gomendatutako prozeduren arabera.
EI1.5 Kontrol fitosanitarioko metodoak aplikatzeko moduak azaltzea.
EI1.6 Tratamendu agrokimikoak eta biologikoak aplikatzean hartu beharreko segurtasun-neurriak eta ingurumenaren
babesari lotutakoak adieraztea.
EI1.7 Izurriak, gaixotasunak eta fisiopatiak kontrolatzeko eta prebenitzeko metodo biologiko, fisiko edo kimiko baten
aplikazioaren kasu praktiko batean:
Tratamendu agrokimikoak edo biologikoak aplikatzean erabilitako makina eta erreminten eragingailuen
elementuak eta funtzioa identifikatzea.
Erabili beharreko makinak eta erremintak prest jartzea.
Hala badagokio, makina edo ekipamendua eskatutako lan-aldagaien arabera krokatzea eta erregulatzea.
Saldak edo hautsak fabrikatzaileak eta indarrean dagoen araudiak gomendatutako prozeduren arabera
prestatzea.
Makinekin trebetasunez lan egitea, eta eskatutako lan-erritmoak eta lan-kalitateak lortzea.
Erabilitako makinak, ekipamenduak eta materiala garbitzea.
Aplikatzeko eta garbitzeko prozesuaren hondakinak edo azpiproduktuak jasotzea.
Makinak hurrengo lanerako erabilera-egoera onean geratzen direla egiaztatzea.
Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeari, ingurumena babesteari eta
elikagaien segurtasunari buruzko neurri egokiak hartzea.

Edukiak:
1.

Pestizidak aplikatzeko makinak: motak, kontserbazioa eta erregulazioa
-

2.
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Produktu fitosanitarioak aplikatzeko metodoak.
Instalazioen intsektu-garbiketa, desinfekzioa eta arratoi-garbiketa.
Aplikatzeko ekipamenduak: mota bakoitzaren funtzionamendua.
Makina eta ekipamendu nagusiak.
Sailkapena: hautseztagailuak, ihinztagailuak, atomizagailuak, lainoztagailuak, langarreztagailuak.
Produktu fitosanitarioen prestaketa, nahasketa eta aplikazioa.
Eragiketa-prozedurak.
Tratamenduetarako makinen eta ekipamenduen prestaketa, erregulazioa eta kalibrazioa.
Prest jartzea.
Salden edo hautsen prestaketa. Horien aplikazioa.
Aplikazio-prozesuko produktuen edo azpiproduktuen bilketa.
Ekipamenduen garbiketa, mantentze-lanak eta berrikuspenak.
Aplikazio-praktikak.
Kasu praktikoak garatzeko ariketak.
Hondakinen desagerraraztea.
Hutsik dauden ontzien desagerraraztea.

Kontrol fitosanitarioari lotutako arriskuen prebentzioa eta jardunbide egokiak
- Produktu fitosanitarioen erabilerak osasunerako dituen arriskuak.
•
Langilearen esposizio-maila.
•
Produktu fitosanitarioek osasunerako dituzten arriskuak.
•
Produktu fitosanitarioen hondakinak: hirugarrenentzako arriskuak.
•
Intoxikazioak eta osasunerako beste ondorio kaltegarri batzuk.
- Prebentzio-neurriak eta aplikatzailearen babesa.
- Babes fitosanitarioaren jardunbidea.
- Lehen laguntzak.

Barazkigintza eta loregintza

- Pestiziden erabilerak ingurumenerako dituen arriskuak:
•
Erresistentzia.
•
Produktu fitosanitarioen hondakinak.
•
Ingurunearen kutsadura.
•
Arintze-neurriak.
- Trazabilitate-printzipioak.
- Ingurumen-jardunbide egokiak jardunbide fitosanitarioan (hondakinen, hutsik dauden ontzien eta abarren
maneiua).

3.

Izurri, gaixotasun, belar gaizto eta fisiopatien kontrolari lotutako oinarrizko araudia:
- Lanaren eta osasunaren arteko erlazioa:
•
Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia.
•
Produktu fitosanitarioen erabilerari buruzko araudia.
•
Arau-hausteak eta zehapenak.
•
Nekazarien gizarte-segurantza.

4

4. prestakuntza-modulua:
NEKAZARITZAKO MEKANIZAZIOA ETA INSTALAZIOAK
Kodea: MF0526_ 2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0526_2: Traktoreak maneiatzea eta nekazaritzako instalazioak

muntatzea, eta horien mantentze-lanak egitea.

Iraupena: 120 ordu
4.1 prestakuntza-atala
INSTALAZIOAK ETA HORIEN EGOKITZEA, GARBIKETA ETA DESINFEKZIOA
Kodea: UF0008
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Laboreak babesteko eta behartzeko sistemak instalatzea eta mantentzea, eta, horretarako, laneko arriskuak
prebenitzeko neurriak aplikatzea.
EI1.1 Instalazioen eta horien erregulazio- eta kontrol-gailuen baliagarritasuna eta funtzionamendua azaltzea.
EI1.2 Laboreak babesteko eta behartzeko instalazioak identifikatzea eta deskribatzea.
EI1.3 Berotegiak, tunelak eta lur-estalkiak inguruko klimatologiaren eta laborantza-motaren arabera hautatzea eta
deskribatzea.
EI1.4 Hainbat babes-motaren instalazioak eraikitzeko lurraren, materialen eta baliabideen inguruko eskakizunak
deskribatzea.
EI1.5 Laboreak babesteko instalazioen planoak deskribatzea.
EI1.6 Laboreak babesteko eta behartzeko instalazioak eraikitzeko prozesuko eragiketak deskribatzea.
EI1.7 Laboreak babesteko eta behartzeko instalazioen mantentze-lanak deskribatzea.
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EI1.8 Laboreak babesteko eta behartzeko sistemak instalatzean eta mantentzean laneko arriskuak prebenitzeko eta
ingurumena babesteko kontuan hartu beharreko neurriak deskribatzea.
EI1.9 Laboreak babesteko eta behartzeko egitura eta estalkia instalatzeko zehaztutako kasu praktiko batean:
Instalazio-motara eta enpresaren produkzio-sistemara egokitutako makinak eta materialak erabiltzea lurra
berdintzeko.
Egitura instalatzea, eta, horretarako, enpresaren espezifikazio teknikoei, ekonomikoei eta produktiboei
jarraitzea.
Babes-sistemen estalkiak eskakizun teknikoei jarraikiz eta une egokian ipintzea.
Laboreak babesteko eta behartzeko instalazioak mantentzea.
Aurreko eragiketak trebetasunez egitea, eskatutako lan-erritmoak eta lan-kalitateak lortzea, eta laneko
arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea.
A2: Ureztatzeko sistemen instalazio- eta mantentze-lanak teknika egokiekin eta beharrezko trebetasunarekin egitea,
landareen garapen egokia ziurtatzeko.
EI2.1 Ureztapen-motak azaltzea.
EI2.2 Instalazioen eta horien erregulazio- eta kontrol-gailuen baliagarritasuna eta funtzionamendua azaltzea.
EI2.3 Ureztatzeko sistemen osagaiak deskribatzea.
EI2.4 Instalazio bat abian jarri edo gelditu aurretik instalazio hori prest jartzeko egin beharreko lanak azaltzea.
EI2.5 Ureztatzeko sistemak instalatzean eta mantentzean laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko
kontuan hartu beharreko neurriak deskribatzea.
EI2.6 Ureztatzeko instalazio batzuen kasu praktiko batean:
Ureztapen-elementuak muntatzea eta desmuntatzea: instalazioetako hodiak, balbulak, iragazkiak eta beste
elementu sinple batzuk.
Instalazioko elementuak prest jartzea, ondoren abian jartzeko.
Instalazioa abian jartzea eta gelditzea.
Instalazioaren funtzionamendu-egiaztapenak egitea.
Aurreko eragiketak trebetasunez egitea, eskatutako lan-erritmoak eta lan-kalitateak lortzea, eta laneko
arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea.
A3: Nekazaritza-lokalak eta nekazaritza-instalazioak egokitzea, erabilera-baldintza egokiak ziurtatzeko.
EI3.1 Instalazioetan garbiketa, desinfekzioa, intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa egiteko produktu egokiak
identifikatzea.
EI3.2 Egokitzeari, garbiketari, desinfekzioari, intsektu-garbiketari eta arratoi-garbiketari lotutako eragiketetarako
ekipamendu egokiak zerrendatzea.
EI3.3 Instalazioetako instalazio elektrikoaren, ur-horniduraren eta klimatizazio-sistemen oinarrizko deskribapena egitea.
EI3.4 Instalazioen egokitzeari, garbiketari, desinfekzioari, intsektu-garbiketari eta arratoi-garbiketari lotutako eragiketetan
hartu beharreko segurtasun-neurriak deskribatzea.
EI3.5 Behar bezala zehaztutako instalazio batzuen kasu praktiko batean:
Egokitze eta higiene berezia behar duten eremuak eta elementuak identifikatzea.
Aurreikus daitezkeen arazoak identifikatzea (hondakinen metaketa, zikinkeria, obturazioak, infekzioak,
parasitoak, elementuen narriadura).
Eskatutako lanean garbiketa, desinfekzioa, intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa egiteko ekipamenduak eta
produktuak hautatzea, eta, horretarako, elikagaien segurtasunari, laneko arriskuei eta ingurumenaren babesari
buruzko araudia kontuan hartzea.
Hautatutako garbiketa-ekipamenduak eta garbiketa-produktuak prestatzea.
Instalazioetako instalazio elektrikoa, ur-hornidura eta klimatizazio-sistemak egiaztatzea, eta horien egoera
aztertzea.
Aurreko eragiketak trebetasunez egitea, eskatutako lan-erritmoak eta lan-kalitateak lortzea, eta
segurtasunerako eta ingurumenaren babeserako neurriak aplikatzea.

Edukiak:
1.

Instalazioak:
-
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Berotegiak, tunelak eta lur-estalkiak: Funtzioa. Motak. Dimentsioak. Erabilitako materialak. Tenperatura. Argia.
Instalazioa eta muntaketa.
Kontrol- eta automatizazio-gailuak.
Ur- eta elektrizitate-instalazioen oinarrizko osagaiak: ureztatzea.
Funtzioa. Motak.
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- Ureztatzeko instalazioak: ponpa hidraulikoak, hodiak, kanalak, erretenak; pieza bereziak, ureztapen-burua;
ureztapen ongarridunerako sistemak; aspertsoreak; ureztapen lokalizaturako igorgailuak; ureztatzeko sistema
kontrolatzeko, neurtzeko eta babesteko elementuak; automatismoa.
- Instalazio elektrikoak nekazaritza-ustiapenean: behe- eta goi-tentsioko lineak, argiteria-lineak, linea trifasikoak,
babes- eta neurketa-elementuak, elementu sinpleen ordezkapena.
- Nekazaritza-instalazioen osagaiak eta egokitzea: ingurumen-arloko aireztapen, klimatizazio eta egokitzerako
instalazioak: gas-berogailuak eta gas-instalazioak, hezegailuak eta haizagailuak, egokitze artifiziala.
- Uztak, fruituak, barazkiak eta baso-produktuak biltegiratzeko eta kontserbatzeko instalazioak: aletegiak, siloak eta
balio anitzeko biltegiak, hotz-ganberak eta aurrez hozteko ganberak.
- Nekazaritza-hondakinak garbitzeko eta desagerrarazteko ekipamenduak: Garbitzeko ekipamenduak eta materiala.
- Osagaiak, erregulazioa eta mantentze-lanak.
- Pala kargatzaileak.
- Atoiak.
- Kale-garbigailuak.
- Garbiketa-ekipamendu automatikoak eta eskuzkoak.
- Presioko garbiketa-ekipamenduak.
- Ihinztagailuak.
- Garbigarriak.
- Kasu bakoitzean egin beharreko mantentze-lanetarako erreminten eta lanabesen hautaketa.
- Konponketak doitasunez egitea.
- Makinen funtzionamendu egokiaren egiaztapena, mantentze-lanak egin ondoren.
- Mantentze-lanetako produktu eta azpiproduktuen hondakinen desagerraraztea.

2.

Instalazioen egokitzea:
- Garbiketa, desinfekzio, intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketarako produktuak eta ekipamenduak.
- Instalazio elektrikoen, ur-horniduren eta klimatizazio-sistemen deskribapena.
- Egokitze eta higiene berezia behar duten eremu eta elementuen identifikazioa.

3.

Laneko arriskuen prebentzioa instalazioetan:
-

Instalazioetan izaten diren arriskurik ohikoenak ezagutzea.
Instalazioetako mekanismo arriskutsuak.
Lantegia: erreminten eta ekipamenduen erabilera segurua.
Araudia eta seinaleztapena.
Norbera babesteko neurriak.
Norbera babesteko ekipamenduen aukeraketa: arnasbideen babesa.
Begien babesa.
Garezurraren babesa.
Belarrien babesa.
Babes-arropa. Eskuen babesa.
Oinen babesa.
Instalazioak erabiltzean ingurumena zaintzea.
Hondakinen eta zaborretako materialen manipulazioa eta desagerraraztea ekipamendu eta instalazioen
mantentze-lanak egitean. Instalazioetako lan- eta ingurumen-arriskuei buruzko araudia.
Produkzio ekologikoari buruzko araudia.
Lehen laguntzak eta larrialdiko zitazioak: lehen laguntzen oinarrizko printzipioak.
Gorputz-kalteen motak eta lehen laguntzak.
Suteen kasuetarako jardunak.

4.2 prestakuntza-atala
TRAKTOREEN MANTENTZE-LANAK, PRESTAKETA ETA MANEIUA
Kodea: UF0009
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Traktoreen eta trakzio-ekipamenduen mantentze-lanak egitea erabilera-egoera egokian edukitzeko, eskatutako
espezifikazio teknikoei jarraikiz.
EI1.1 Traktore-motak eta beste trakzio-ekipamendu batzuk behar bezala deskribatzea.
EI1.2 Traktoreen eta trakzio-ekipamenduen osagaiak eta funtzionamendua deskribatzea.
EI1.3 Oinarrizko printzipio fisikoak (indarra, lana, potentzia, abiadura) nekazaritzako makinen ezaugarri teknikoekin eta
prestazioekin lotzea.
EI1.4 Ustiapenean erabilitako traktoreen eta trakzio-ekipamenduen mantentze-lan nagusiak eta horien maiztasuna
aztertzea.
EI1.5 Traktoreen eta trakzio-ekipamenduen mantentze-lanetan erabilitako erreminten, inplementuen, ordezko piezen eta
materialen ezaugarririk garrantzitsuenak azaltzea.
EI1.6 Traktoreen eta trakzio-ekipamenduen mantentze-lanetan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko
kontuan hartu beharreko neurriak deskribatzea.
EI1.7 Ustiapenean erabilitako traktoreen eta/edo trakzio-ekipamenduen mantentze-lanen kasu praktiko batean:
Eragiketa bakoitzerako beharrezkoak diren erremintak, lanabesak eta materialak hautatzea eta antolatzea.
Erabileraren mantentze-lanak egitea, eta, horretarako, mantentze-programa baten argibideak interpretatzea.
Oinarrizko konponketak eta egokitze sinpleak egitea, eta muntatzeko eta desmuntatzeko eragiketak eta
soldadura-eragiketak ekipamendu eta erreminta egokiekin eta beharrezkoa den doitasunarekin egitea.
Lantegi espezializatu batean konpondu beharreko matxurak identifikatzea.
Hautatutako erremintak trebetasunez erabiltzea.
Makinaren mantentze-lanak egin ostean, makina behar bezala dabilela egiaztatzea.
Mantentze-lanen egunkari batean, egindako eragiketak eta ikusitako gorabeherak jasotzea eta eragiketa berriz
egitea noiz komeni den adieraztea.
Mantentze-lanen hondakinak edo azpiproduktuak desagerraraztea.
Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak
aplikatzea.
A2: Programatutako lanetan eta eragiketetan eta bide publikoetan traktoreekin eta trakzio-ekipamenduekin lan egitean,
laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea.
EI2.1 Traktoreen, trakzio-ekipamenduen eta erreminten eragintza- eta maneiu-mekanismoak deskribatzea.
EI2.2 Ekipamenduak lan-baldintzen arabera erregulatzeko eta doitzeko prozedurak deskribatzea.
EI2.3 Ustiapenean erabilitako traktoreak eta trakzio-ekipamenduak maneiatzean laneko arriskuak prebenitzeko eta
ingurumena babesteko kontuan hartu beharreko neurriak deskribatzea.
EI2.4 Traktoreen eta trakzio-ekipamenduen maneiuaren kasu praktiko batean:
Eragintza-elementuak eta horien funtzioa identifikatzea.
Lan-aldagai zuzenak zehaztea (abiadura, potentzia-eskaera, doikuntzak eta erregulazioak, lan-ibilbideak eta
lan-zirkuituak).
Traktorea, trakzio-ekipamendua edo erreminta behar bezala seinaleztatzea eta zirkulazio-kodea betetzea, bide
publikoen zirkulazioari dagokionez.
Hala badagokio, makina edo ekipamendua eskatutako lan-aldagaien arabera akoplatzea eta erregulatzea.
Traktoreekin eta trakzio-ekipamenduekin trebetasunez lan egitea, eta eskatutako lan-erritmoak eta lankalitateak lortzea.
Istripu baten simulazioan, lehen laguntzak emateko teknikak aplikatzea.
Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak
aplikatzea.

Edukiak:
1.
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Traktorea eta trakzio-ekipamendua:
-

Funtzioak. Motak. Osagaiak eta funtzionamendua. Prestazioak eta aplikazioak.
Motorra: banaketa- eta sarrera-sistema.
Koipeztatze-sistema.
Hozte-sistema.
Elikatze-sistema.
Sistema hidraulikoa.
Transmisio-sistema.
Indar-hargunea.
Ekipamenduen krokadura, eta egokitzea.
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Balaztak.
Gurpilak.
Sistema elektrikoa.
Gidariaren postua eta kabinak.
Traktoreen eta trakzio-elementuen potentzia eta horren aprobetxamendua: potentziaren oinarri fisikoak eta
errendimenduak.
- Traktoreen potentzia-motak.
- Potentziaren aprobetxamendua: trakzio-potentzia, indar-hargunera eta sistema hidraulikora.
- Mekanizazioaren garrantzi teknikoa eta beste produkzio-baliabide batzuekin duen lotura.
-

2.

Ustiapenean erabilitako traktoreen eta trakzio-ekipamenduen mantentze- eta konponketa-lanak
- Ustiapenean erabilitako makinen eta erreminten mantentze-lanak.
- Ondorio tekniko-ekonomikoak lan-errendimenduan, matxurak, erregai-kontsumoa, makinen eta horien osagaien
bizitza baliagarria.
- Ustiapenean erabilitako traktoreen eta trakzio-ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanen programa.
•
Mantentze-lanak.
•
Esku hartzeko maiztasuna.
•
Beharrezkoak diren ordezko piezak eta inplementuak.
•
Mantentze-lanen kontrola.
•
Eragiketen egunkaria.
•
Lantegi espezializatu batean konpondu beharreko matxurak identifikatzea.
- Nekazaritza-ustiategiko lantegia.
- Lantegiko ekipamenduak. Lantegiko eragiketak. Banaketa.
- Lantegiko ekipamenduak prestatzeko eta mantentzeko eragiketak. Piezen eta osagaien muntaketa eta
desmuntaketa.
- Oinarrizko mekanizazioa eta soldadura: soldadura elektrikoa. Soldadura-ekipamenduak. Motak eta aplikazioak.
- Ustiapenean erabilitako makinen oinarrizko mantentze- eta konponketa-lanetarako materialak:
- Lubrifikatzaileak: Ezaugarriak. Sailkapena eta aplikazioak.
- Erregaiak: Ezaugarriak. Motak. Biltegiratzea. Gasolioa. Beste erregai batzuk.
- Konponketa- eta mantentze-lanetarako beste material batzuk: metal ferrikoak eta ez-ferrikoak, kautxua, plastikoak,
zeramika eta beste batzuk.
- Lurraren berdinketa makina eta material egokiekin.
- Babes-sistemen estalkiak ipintzea.

3.

Laneko arriskuen prebentzioa nekazaritzako makinetan:
-

5

Nekazaritzako makinen arriskurik ohikoenak ezagutzea.
Traktoreak: traktorea ez iraultzeko babesak.
Traktorea ez iraultzeko neurriak.
Krokadurak.
Segurtasun-neurriak traktorea maneiatzean eta gidatzean.
Araudia eta seinaleztapena.
Norbera babesteko neurriak.
Ingurumenaren zaintza traktoreak eta trakzio-ekipamenduak erabiltzean.

5. prestakuntza-modulua:
BARAZKIGINTZAKO ETA LOREGINTZAKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0003
Iraupena: 40 ordu
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Loreak eta barazkiak behar bezala biltzea kalitateari eustearren.
EI1.1 Barazkigintzako edo lore moztuko laborantzaren kasu batean, uztaren egoera behar bezala zehaztuta dagoela:
Heldutasun-egoera zehazteko erabili beharreko metodoa adieraztea.
Lagin baten heldutasun-egoera zehaztea.
Landan behar dituen ontziratzeko eta egokitzeko prozesuak hautatzea.
Bilketa egitea, eta, horretarako, ekipamendu eta material egokiak erabiltzea.
Aurreko eragiketak egitean norbera babesteko neurriak, elikadura-segurtasuneko neurriak eta ingurumena
babesteko neurriak betetzea.
EI1.2 Lore moztuko laborantzaren kasu batean, uztaren egoera behar bezala zehaztuta dagoela:
Zurtoinaren luzera eta lorearen irekiera-egoera erabakitzea, espeziearen arabera.
Landan behar dituen ontziratzeko eta egokitzeko prozesuak hautatzea.
Bilketa egitea, eta, horretarako, ekipamendu eta material egokiak erabiltzea.
Aurreko eragiketak egitean norbera babesteko neurriak, elikadura-segurtasuneko neurriak eta ingurumena
babesteko neurriak betetzea.
A2: Garraiatzea eta biltegiratzea, ekipamendu egokiak erabilita.
EI2.1 Barazkigintzako edo lore moztuko laboreak bildutako eta behar bezala zehaztutako kasu batean:
Barazkiak edo lore moztuak garraiatzeko erabili beharreko metodoa adieraztea.
Kargan, garraioan, deskargan eta biltegiratzean izaten diren puntu kritikoak zehaztea.
Garraiatzea eta biltegiratzea, ekipamendu eta material egokiak erabilita.
Aurreko eragiketak egitean norbera babesteko neurriak, elikadura-segurtasuneko neurriak eta ingurumena
babesteko neurriak betetzea.
EI2.2 Behar bezala zehaztutako lore bilduen laborantzaren kasu batean:
Loreak garraiatzeko erabili beharreko metodoa adieraztea.
Kargan, garraioan, deskargan eta biltegiratzean izaten diren puntu kritikoak zehaztea.
Garraiatzea eta biltegiratzea, ekipamendu eta material egokiak erabilita.
Aurreko eragiketak egitean norbera babesteko neurriak, elikadura-segurtasuneko neurriak eta ingurumena
babesteko neurriak betetzea.
A3: Landare, lurzoru eta instalazioetan agertzen diren izurriak, gaixotasunak eta fisiopatiak kontrolatzeko eta prebenitzeko
egoera bakoitzerako metodorik egokienak hautatzea, eta, horretarako, nekazaritza-jardunbide egokiak kontuan hartzea.
EI 3.1 Loreak eta fruituak bakantzea.
EI 3.2 Produktu fitohormonalen aplikazioa.
A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea.
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea.
EI4.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea.
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti.

Edukiak:
1.

Lore freskoen eta barazkien bilketa:
- Barazkien eta lore moztuen bilketa:
•
Eskuzko bilketa.
•
Erremintak eta lanabesak.
•
Plataforma hidraulikoak berotegietarako.
•
Hartzeko eta garraiatzeko edukiontziak.
•
Ingurumenari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko arauak.
- Loreak eta barazkiak biltzeko makinen maneiua.
- Loreak eta barazkiak biltzeko makinen, ekipamenduen eta edukiontzien mantentze-lanetarako puntu kritikoak.
- Lore moztuen eta barazkien kontserbazioa landan. Oinarrizko neurriak.
- Ingurumeneko eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak.
- Ingurumenari, laneko arriskuak prebenitzeari eta elikagaien segurtasunari buruzko arauak, barazkigintzari eta
loregintzari dagokienez.
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2.

Lore moztuen eta barazkien garraioa eta biltegiratzea:
- Produktuen garraioa eta biltegiratzea landan: Edukiontziak. Atoi bereziak.
- Produktuen zamalanak:
•
Zamalanetarako makinak eta ekipamenduak. Uhal garraiatzaileak.
•
Kargan, garraioan, deskargan eta biltegiratzean izaten diren puntu kritikoak.
- Produktuaren lehen tratamenduak landan:
•
Garbiketa-ekipamenduak.
•
Barazkiak sailkatzeko eta hautatzeko instalazioak.
•
Makinen eta ekipamenduen mantentze-lanetan izaten diren puntu kritikoak.
- Produktuen biltegiratzea merkaturatu arte:
•
Hotzeko biltegiratzea.
•
Atmosfera kontrolatuko biltegiratzea.
- Ingurumeneko eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak.
- Ingurumenari, laneko arriskuak prebenitzeari eta elikagaien segurtasunari buruzko arauak, barazkigintzari eta
loregintzari dagokienez.

3.

Zaintzaren aplikazioa eta arazo sanitarioen detekzioa landare, lurzoru eta instalazioetan:
- Zenbaketak egitea eta laginak hartzea.
- Agente parasitario, fauna osagarri, izurri, gaixotasun, nutrizio-gabezia, belar gaizto eta fisiopatiarik ohikoenak
identifikatzea, eta horien ezaugarri biologikoak, morfologikoak eta ingurumenari lotutakoak kontuan hartzea.
- Fruta-arbolen gaixotasunen identifikazioa.
- Bakantzea eta produktu fitohormonalen aplikazioa.

4.

Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea:
-

Jarrera arduratsua lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea.
Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea
Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea.
Enpresaren lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea.
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK

PRESTAKUNTZA-MODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
izanez gero

MF0529_2
Lurraren prestaketa, ereintza
eta/edo birlandatzea
barazkigintzan eta lore
moztuko laborantzan.

MF0530_2
Laborantza-eragiketak eta
barazkiak eta lore moztuak
biltzea.

MF0525_2
Kontrol fitosanitarioa.

MF0526_2
Nekazaritzako mekanizazioa
eta instalazioak.

• Nekazaritza-ingeniaria.
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
enpresen kudeaketa eta antolamenduko
goi-mailako teknikaria.
• Lorezaintzaren eremuko nekazaritzaren
lanbide-arloko profesionaltasunziurtagiria (3. maila).
• Nekazaritza-ingeniaria.
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
enpresen kudeaketa eta antolamenduko
goi-mailako teknikaria.
• Lorezaintzaren eremuko nekazaritzaren
lanbide-arloko profesionaltasunziurtagiria (3. maila).
• Nekazaritza-ingeniaria.
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
enpresen kudeaketa eta antolamenduko
goi-mailako teknikaria.
• Lorezaintzaren eremuko nekazaritzaren
lanbide-arloko profesionaltasunziurtagiria (3. maila).
• Nekazaritza-ingeniaria.
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
enpresen kudeaketa eta antolamenduko
goi-mailako teknikaria.
• Lorezaintzaren eremuko nekazaritzaren
lanbide-arloko profesionaltasunziurtagiria (3. maila).

Akreditaziorik izan
ezean

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza
baliokidea. Salbuetsita daude:
−
−

−
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Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo
Psikologiako edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko
titulua dutenak.
Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta gainera Hezkuntza Ministerioak,
edo baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dutenak.
Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

Barazkigintza eta loregintza

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 25 IKASLE

Erabilera anitzeko gela

30

50

Nekazaritza-pabiloia

150

150

Baratzea

1.000

1.000

Berotegia

400

400

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

2. M

3. M

4. M

Erabilera anitzeko gela

X

X

X

X

Nekazaritza-pabiloia

X

X

X

X

Baratzea

X

X

X

X

Berotegia

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Erabilera anitzeko gela

Nekazaritza-pabiloia

EKIPAMENDUA
−
−
−
−
−
−

Errotuladorez idazteko arbelak
Ikus-entzunezko ekipoak
Orri birakariak
Gelako materiala
Irakaslearentzako mahaia eta aulkiak
Ikasleentzako mahaia eta aulkiak

−
−
−
−
−

Lokalaren ezaugarriak:
Zoru zolatua
Aireztapen-leihateak
Argiztapena
20/25 CV-ko potentziako traktore artikulatua, esekita edo arrastaka eramateko
lanabesen akoplamenduetarako eta krokaduretarako osagarriekin
Ardatz bakarreko atoia
Potentzia txikiko traktore artikulatua
Golde belarridun alderantzikagarria
Beso malguak dituen kultibadorea
Goldatzeko lanabesa
Rotabatorea
Tratamendu fitosanitarioko ekipamendu osoa: ihinztatzeko upela,
hautseztagailua, atomizagailua, motxila-motoatomizagailua, motxilahautseztagailua eta langarreztagailuak
Ereiteko makina
Ondoztatzeko makina
Birlandatzeko makina
Motoaitzurra

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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− Ongarritzeko zentrifugagailua
− Disko-area esekiak
− Ureztapen lokalizatuko ekipamendu osoa
− Alperra
− Erneketa-ganbera
− Lehortzeko berogailua
− Erretroproiektorea, bideo-erreproduzigailua, TB-pantaila.
Jarraian zerrendatutako makinak ikasturteko praktikak egiteko alokatu edo
kontratatu ahal izango dira:
− Tratamendu fitosanitarioko ekipamendu osoa: ihinztatzeko upela,
hautseztagailua, atomizagailua, motxila-motoatomizagailua, motxilahautseztagailua eta langarreztagailuak
− Ereiteko makina
− Lurzoruaren iragazkortasuna zehazteko ekipamendua
− Laborategirako konduktibimetro digitala
− Landarako konduktibimetro digitala
− Laborategirako pH-metro digitala
− Landarako pH-metro digitala
− Tenperatura eta hezetasun erlatiboa eta absolutua neurtzeko ekipamendu
eramangarri digitala
− Erradiazio absolutua (lux, PAR eta abar) neurtzeko ekipamendu eramangarri
digitala
− Laginak hartzeko hainbat neurri eta ezaugarritako zundak dituen landa-maleta
− Hainbat doitasun eta edukieratako balantza
− 15 eta 30 cm-ko luzerako tentsiometroen sortak
− A motako lurrunketa-tanga, torloju mikrometrikoarekin
− Azukre-edukia neurtzeko errefraktometroa
− Lupa binokularra
− Asteko bandako termohigrografoa
− Hainbat neurri eta ezaugarritako aitzur luzeak eta jorraiak
− Palak
− Eskorgak
− Pertzak
− Landatzeko makinak
− Labanak
− Bilketarako guraizeak
− Flexometroak
− Hainbat neurri eta materialetako probeta graduatuak
− Prezipitatu-ontziak
− Bilketarako landa-kaxak
− Hainbat kalibretako mailak dituzten baheak
− Erreminta-kutxak, lanabes eta guzti
− Ureztapen lokalizatuko instalazio baten elementu berezien erakusgaiak
− Hari-kontagailua, maximoen eta minimoen termometroak eta higrometroak.
Eta, oro har, ikasleek praktikak aldi berean egiteko beharrezkoak direnak.
Produktu fitosanitarioak biltegiratzeko gune itxia, indarrean dagoen legeriari jarraikiz.
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Baratzea

Barazkiak landatzeko baratzeak aire zabalean, tuneletan eta lur-estalkietan,
gainazaleko ureztapenerako ur-hargune eta guzti.

Berotegia

Fertirrigaziorako ureztapen lokalizatuko instalazio osoa eta automatizatua duen
berotegia, baita klima-kontrolerako ekipamenduak eta elementuak ere.

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean.

Barazkigintza eta loregintza

Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko sanitarioa bete behar dituzte, eta
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete.
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat lanabes, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko.
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko.

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Baldintza hauetakoren bat bete behar da:







Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea.
2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Lanbide-arlo eta lanbide-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 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.
Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea,
ezartzen den araudiaren arabera.
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