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IZENA
NEKAZARITZAKO JARDUERA OSAGARRIAK

KODEA
AGAX0208

LANBIDE-ARLOA
Nekazaritza.

LANBIDE-EREMUA
Nekazaritza

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
AGA163_1 Nekazaritzako jarduera osagarriak (urriaren 27ko 1228/2006 Errege Dekretua, 2007ko urtarrilaren 3ko BOE).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
1

GAITASUN OROKORRA
Nekazaritza-laboreetan eragiketa osagarriak egitea goragokoen argibideei edo lan-planari jarraikiz, eta laneko arriskuak
prebenitzeko neurriak eta kalitateko eta ingurumena babesteko neurriak betez.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0517_1: Nekazaritza-laboreetan lurra prestatzeko, ereiteko eta landatzeko eragiketa osagarriak egitea.
UC0088_1: Nekazaritza-laboreetan ureztatzeko, ongarritzeko eta tratamenduak aplikatzeko eragiketa osagarriak
egitea.
UC0519_1: Nekazaritza-ustiategietan laborantza-zaintzako, labore-bilketako eta instalazioen mantentze-lanetako
eragiketa osagarriak egitea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Lanbide-jarduna nekazaritza-laborean diharduten enpresa handi, ertain eta txikietako produkzio-eremuan garatzen
du, publikoetan (tokiko, autonomia-erkidegoko edo Estatuko administrazioaren eremuan) nahiz pribatuetan. Halaber,
tratamendu pestizidak oinarrizko mailan egiteko gaitasuna du, dagokion araudiak
araututako jardueraren arabera.

Ekoizpen-sektoreak
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Nekazaritza-sektore orokorraren barruan eta nekazaritza-azpisektorean kokatuta dago, honako produkzio-jarduera
hauetan:
• Ustiategi estentsiboak.
• Ustiategi estentsiboak.
• Barazkigintzako ustiategiak.
• Frutagintzako ustiategiak.

Nekazaritzako jarduera osagarriak

• Belarki-laboreen ustiategiak.
• Lore moztuen ustiategiak.

Lanbideak edo lanpostuak
9410.001.1 Nekazaritzako peoia.
9430.001.1 Nekazaritzako eta abeltzaintzako peoia.
Barazkigintzako peoia.
Frutagintzako peoia.
Belarki-laboreetako peoia.
Lore moztuko laboreetako peoia.
Lorezaintzako peoia.
Mintegiko peoia.
Lorezaintza-zentroko peoia.
Kirol-zelaiko peoia.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA
MF0517_1
Lurra prestatzeko, landatzeko eta
ereiteko eragiketa osagarriak
nekazaritza-laboreetan
MF0518_1
Ureztatzeko, ongarritzeko eta
tratamenduak aplikatzeko eragiketa
osagarriak nekazaritza-laborantzan.

ORDUAK

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

90

120

MF0519_1
Laboreetako eta instalazioen
mantentze-lanetako eragiketa
osagarriak nekazaritza-ustiategietan.

120

MP0035
Nekazaritzako jarduera osagarrietako
lanbide-praktiken modulua.

40

IRAUPENA, GUZTIRA

370

UF0160: Ureztatzeko eragiketa
osagarriak nekazaritza-laboreetan.

50

UF0161: Ongarritzeko eta tratamenduak
aplikatzeko eragiketa osagarriak
nekazaritza-laboreetan.

70

UF0162: Produktuen laborantzaeragiketak, bilketa, biltegiratzea eta
ontziratzea.

70

UF0163: Instalazioen oinarrizko
mantentze-lanak.

50
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1. gaitasun-atala
NEKAZARITZA-LABOREETAN LURRA PRESTATZEKO,
EREITEKO ETA LANDATZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK
EGITEA
2. gaitasun-atala
NEKAZARITZA-LABOREETAN UREZTATZEKO,
ONGARRITZEKO ETA TRATAMENDUAK APLIKATZEKO
ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA
3. gaitasun-atala
NEKAZARITZA-USTIATEGIETAN LABORANTZA-ZAINTZAKO,
LABORE-BILKETAKO ETA INSTALAZIOEN
MANTENTZE-LANETAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA

1
2
3
9

NEKAZARITZA
Profesionaltasun-ziurtagiria

1

1. gaitasun-atala:
NEKAZARITZA-LABOREETAN LURRA PRESTATZEKO, EREITEKO ETA
LANDATZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA
Kodea: UC0517_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Lurra prestatzea landare-materiala ezartzeko, eskuz edo makina txikiekin eta argibideei jarraikiz.
BI1.1 Lurraren garbiketa, hondakinak kentzea eta lurra sastrakaz garbitzea ondoren laborea ezartzeko egokituta uzteko
moduan egiten dira.
BI1.2 Aurretiazko medeapen eta ongarritze organikoak eta mineralak modu uniformean gehitzen zaizkio lurrari propietate
fisikoak, kimikoak eta biologikoak hobetzeko.
BI1.3 Lurra ereiteko edo landatzeko prestaketa-lanak behar den unean eta adierazitako lanabesekin egiten dira.
BI1.4 Lurra prestatzeko lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta lan horiek
ingurumenean izan dezaketen eragina minimizatuz gauzatzen dira.
BI1.5 Erabilitako ekipamenduak, erremintak eta makinak garbitu, desinfektatu eta ordenatu egiten dira eta haien oinarrizko
mantentze-lanak egiten dira.

LB2: Eskuz edo makina txikiekin azpiegiturak instalatzeko oinarrizko lanak egitea ezarritako lan-planari jarraikiz.
BI2.1 Adierazitako neurriko zuloak eta zangak irekitzen dira, lurra modu egokian maneiatuz eta lur-metaketa egokiak eginez eta
beharrezkoa izanez gero, horiei dagokion seinaleztapena jarriz.
BI2.2 Itzaltegiak, tunelak, lur-estalkiak, haize-babesak, estalkiak, berotegiak, mintegiak, ureztatze-sistemak eta bestelako
azpiegiturak instalatzeko materialak argibideei jarraikiz deskargatzen, gaineratzen, zabaltzen edo kokatzen dira.
BI2.3 Azpiegiturak instalatzeko oinarrizko lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak
betez eta lan horiek ingurumenean izan dezaketen eragina minimizatuz gauzatzen dira.
BI2.4 Erabilitako ekipamenduak, erremintak eta makinak garbitu, desinfektatu eta ordenatu egiten dira eta haien oinarrizko
mantentze-lanak egiten dira.

LB3: Ereintza, birlandaketa edo landaketa eskuz edo makina txikiekin egitea argibideei jarraikiz.
BI3.1 Landare-materiala kontu handiz deskargatzen da eta bere bideragarritasuna bermatzeko babestu egiten da; horretarako,
argibideei jarraikiz ezarri aurreko eragiketen bidez prestatzen eta egokitzen da.
BI3.2 Landare-materiala ezarri arte ondo kontserbatuko dela bermatzen duten baldintzetan biltegiratzen da.
BI3.3 Sail desberdinetan landare-materialen eta landareak ez diren materialen banaketa lekuan bertan markatzen da, ezarritako
teknikak eta baliabideak erabiliz eta jasotako espezifikazioetara egokituz.
BI3.4 Zuloak eta kabailoiak eskuz edo makina txikiekin egiten dira, ezarri beharreko landare-materialaren arabera
dimentsionatuz eta argibideei jarraikiz.
BI3.5 Hedapen- eta ugalketa-eragiketa osagarriak argibideei jarraikiz egiten dira.
BI3.6 Ereintza, birlandaketa edo landaketa adierazitako hazi edo landareekin egiten da, eskuzko baliabideak erabiliz eta
ezarritako unean eta sakontasunean.
BI3.7 Landare-materiala modu egokian estaltzen da, beharrezkoa baldin bada, lurra trinkotuz eta ezarpen egokia ziurtatzeko,
asentuko ureztatzea adierazitako dosiarekin eta moduan eginez.
BI3.8 Erabilitako ekipamenduak, erremintak eta makinak garbitu, desinfektatu eta ordenatu egiten dira eta haien oinarrizko
mantentze-lanak egiten dira.
BI3.9 Landare-materiala jasotzeko eta egokitzeko lanak eta ereintza-, birlandaketa- eta landaketa-lanak enpresaren laneko
arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta lan horiek ingurumenean izan dezaketen eragina
minimizatuz gauzatzen dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko bitartekoak
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Motokultorea. Sastrakaz garbitzeko eskuzko makinak, motoaitzurrak. Markaketa-ekipamenduak: markak, zotzak, sokak,
zinta metrikoak. Substratuak nahasteko makinak. Landare-zorrien kontrako mailak eta itzal egiteko mailak. Hedatzeko
mahaiak eta ekipamenduak: sustraitzeko, hazitegitarako. Hazi-kaxak. 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. Norbera babesteko ekipamenduak. Erremintak eta lanabesak: palak, aitzur-palak, pala horzdunak, aitzurrak,
eskorgak, inausteko guraizeak, zur landuzko zurkaitzak, alanbre galbanizatua, alanbre plastifikatua, haizeaz babesteko
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maila, haizeaz babesteko zuhaitzak. Zuhaitz-landareak. Haziak, landaretxoak eta landareak. Ongarri kimikoak. Ongarri
organikoak. Ur eta lurzoruen laginak hartzeko ekipamenduak.

Lanaren produktuak edo emaitza
Lurra prestatzeko, azpiegitura txikiak instalatzeko, landare-materiala jasotzeko eta egokitzeko eta ereiteko, landatzeko
edo birlandatzeko eragiketa osagarriak, betiere argibideei jarraikiz modu egokian eginda, ekipamenduak eta materialak
eraginkortasunez maneiatuta eta produkzioak pertsonentzat eta ingurumenarentzat arriskurik ez duela eragingo
ziurtatuta.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Erabilitako makinak eta ekipamenduak maneiatzeko eta haien mantentze-lanak egiteko eskuliburuak. Egin beharreko
eragiketei buruzko oinarrizko eskuliburuak. Enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana. Ingurumen-jardunbide
egokien eskuliburua. Egindako eragiketaren datari eta iraupenari buruzko informazio-fitxak.
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2. gaitasun-atala:
NEKAZARITZA-LABOREETAN UREZTATZEKO, ONGARRITZEKO ETA
TRATAMENDUAK APLIKATZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA
Kodea: UC0518_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Laborea ureztatzea ur-premiak asetzeko (eskuz edo mekanismo sinpleei eraginda) eta instalazioaren
funtzionamendua egiaztatzea, betiere argibideei jarraikiz.
BI1.1 Instalazioaren funtzionamendua, eskuzkoa edo automatikoa, eta ureztatze-elementuen funtzionamendua egiaztatu egiten
dira, izan daitezkeen gorabeheren berri emanez.
BI1.2 Matxura sinpleak konpondu egiten dira eta kaltetutako elementuak modu eraginkorrean aldatu, betiere instalazioak modu
egokian funtzionatzen duela egiaztatuz.
BI1.3 Eskuzko ureztatzerako behar den ura uniformeki aplikatzen da, landareetan isurketarik, higadurarik eta kalterik eragin
gabe eta haziak lekuz aldatu gabe.
BI1.4 Mekanismo sinpleei, hala badagokio, ezarritako moduan eta argibideei jarraikiz eragiten zaie.
BI1.5 Erabilitako instalazioak, ekipamenduak eta erremintak garbitu, desinfektatu eta ordenatu egiten dira eta haien oinarrizko
mantentze-lanak egiten dira.
BI1.6 Ureztatzeari dagozkion gainbegiratzea, konpontzea eta aplikazioa enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean
ezarritako espezifikazioak betez eta lan horiek ingurumenean izan dezaketen eragina minimizatuz gauzatzen dira.

LB2: Landareak eskuz ongarritzea garapen egokia izan dezaten eta aurretiko ongarria metatzeko eragiketak baliabide
mekanikoen bidez egitea argibideei jarraikiz.
BI2.1 Ongarri-metaketa argibideei jarraikiz egiten da.
BI2.2 Ongarria eskuz eta modu homogeneoan banatzen da, adierazitako dosi eta unean eta ezarritako protokoloei jarraikiz.
BI2.3 Ongarria kargatzen eta modu mekanizatuan banatzen laguntzeko lanak argibideei jarraikiz egiten dira.
BI2.4 Erabilitako ekipamenduak eta erremintak garbitu, desinfektatu eta ordenatu egiten dira eta haien oinarrizko mantentzelanak egiten dira.
BI2.5 Ongarritzea enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta lan horiek
ingurumenean izan dezaketen eragina minimizatuz gauzatzen da.

LB3: Laboreari makina txikien bitartez tratamendu fitosanitarioak aplikatzea landareen osasunari eusteko, betiere
argibideei jarraikiz.
BI3.1 Erabilitako makinak eta tratamendu-ekipamenduak gainbegiratu egiten dira behar bezala funtzionatzen dutela
egiaztatzeko.
BI3.2 Salda nahasteko eta prestatzeko eragiketak ezarritako modu eta proportzioan egiten dira.
BI3.3 Tratamendu fitosanitarioak modu uniformean aplikatzen dira, adierazitako dosi eta ekipamenduarekin eta dagokion
unean.
BI3.4 Erabilitako instalazioak, ekipamenduak, erremintak eta makinak garbitu, desinfektatu eta hala badagokio, ordenatu egiten
dira eta haien oinarrizko mantentze-lanak egiten dira.
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BI3.5 Tratamendu fitosanitarioa enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta lan
horiek ingurumenean izan dezaketen eragina minimizatuz gauzatzen da.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko bitartekoak
Ponpaketa-ekipamenduak, fertirrigazio-ekipamenduak, ur-harguneak, kanalak, deposituak, urmaelak, hodiak,
aspertsoreak, tantaz tantakoak, iragazkiak, balbulak, manometroak eta ureztatze-ekipamenduak. Ongarri kimikoak.
Ongarri organikoak. Izurriak detektatzeko eta harrapaketarako ekipamenduak. Maneiu indibidualeko makinak eta
erremintak produktu fitosanitarioak nahasteko eta aplikatzeko: ihinztagailuak, hautseztagailuak. Produktu fitosanitario
kimikoak eta biologikoak, eta horiek biltegiratzeko eta garraiatzeko edukiontziak. Norbera babesteko ekipoak.

Lanaren produktuak edo emaitza
Ureztatzeko, ongarritzeko eta landareen izurriak eta gaixotasunak kontrolatzeko eragiketa osagarriak, betiere argibideei
jarraikiz modu egokian eginda, ekipamenduak eta materialak eraginkortasunez maneiatuta eta produkzioak
pertsonentzat eta ingurumenarentzat arriskurik ez duela eragingo ziurtatuta.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Tratamendu fitosanitarioetarako makinen eta ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanen eskuliburuak. Ongarri organiko
eta mineralak banatzeko makinen eta ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanen eskuliburuak. Ureztatze-instalazioen
oinarrizko mantentze-lanen eskuliburuak. Lan-segurtasunari buruzko araudia eta pestizidak eta produktu fitosanitarioen
erabilerari, erabilera-mugei eta segurtasun-epeei buruzko araudi tekniko-sanitarioa. Norbera babesteko ekipoak.
Enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana. Ingurumen-jardunbide egokien eskuliburua.
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3. gaitasun-atala
NEKAZARITZA-USTIATEGIETAN LABORANTZA-ZAINTZAKO,
LABORE-BILKETAKO ETA INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANETAKO
ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA.
Kodea: UC0519_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Lurzorua eta laborea mantentzeko laborantza-eragiketak egitez argibideei jarraikiz.
BI1.1 Lurzoruaren mantentze-lanak eskuz edo makina txikiekin egiten dira une egokian eta argibideei jarraikiz.
BI1.2 Oinarrizko zurkaiztatze-, inauste- eta bakantze-lanak eskuz edo makina txikiekin egiten dira une egokian eta argibideei
jarraikiz.
BI1.3 Hosto-tratamenduko eragiketak dagokion unean eta moduan eta ekipamendu egokiekin egiten dira, argibideei jarraikiz.
BI1.4 Erabilitako ekipamenduak eta erremintak garbitu eta ordenatu egiten dira eta haien oinarrizko mantentze-lanak egiten
dira.
BI1.5 Laboreen babes- eta aterpe-egituren oinarrizko maneiua egiten da jasotako argibideei jarraikiz.
BI1.6 Lurzoruaren eta landareen mantentze-lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak
betez eta lan horiek ingurumenean izan dezaketen eragina minimizatuz gauzatzen da.

LB2: Nekazaritza-produktuak eta -azpiproduktuak argibideei jarraikiz biltzea eta kontserbatzea.
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BI2.1 Nekazaritza-produktuak eta -azpiproduktuak eskuz edo erreminta txikiekin biltzen dira adierazitako unean eta teknikekin
eta gomendatutako kalitate-irizpideei jarraikiz.
BI2.2 Labore-produktuak argibideei jarraikiz garraiatzen eta egokitzen dira, ondoren biltegiratzeko eta kontserbatzeko.
BI2.3 Laboreetako produktuak eta azpiproduktuak argibideei jarraikiz sailkatzen, ontziratzen eta biltegiratzen dira haien
bideragarritasuna bermatzeko.
BI2.4 Landare-hondakinak leku egokietan manipulatzen eta jartzen dira ondoren aprobetxatzeko.
BI2.5. Erabilitako instalazioak, ekipamenduak eta erremintak garbitu eta ordenatu egiten dira eta haien oinarrizko mantentzelanak egiten dira.
BI2.6 Landare-materiala biltzeko eta prestatzeko oinarrizko lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako
espezifikazioak betez eta lan horiek ingurumenean izan dezaketen eragina minimizatuz gauzatzen dira.

Nekazaritzako jarduera osagarriak

LB3: Ustiategiko instalazioen mantentze-lan osagarriak egitea argibideei jarraikiz egoera onean kontserba daitezen.
BI3.1 Garbiketa-lanak produktu, ekipamendu eta erreminta egokiekin eta argibideei jarraikiz egiten dira.
BI3.2 Desinfektatzeko eta intsektu- eta arratoi-hilketa egiteko lan osagarriak produktu, ekipamendu eta erreminta egokiekin eta
argibideei jarraikiz egiten dira.
BI3.3 Instalazioetako anomaliak detektatzen dira eta arduradunari jakinarazten zaizkio.
BI3.4 Erabilitako instalazioak, ekipamenduak eta erremintak garbitu eta ordenatu egiten dira eta haien oinarrizko mantentzelanak egiten dira.
BI3.5 Instalazioen mantentze-lan osagarriak segurtasun-baldintzetan, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean
ezarritako espezifikazioak betez eta ingurumenari kalterik eragin gabe egiten dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko bitartekoak
Zurkaitzak eta laboreak gidatzeko eta babesteko egiturak. Inausteko guraizeak. Herbizidak aplikatzeko ekipamendua.
Sastrakaz garbitzeko makina eta sega-makina. Hosto-tratamenduak aplikatzeko ekipamendua. Lurzoruaren oinarrizko
laborantza-eragiketak eta mantentze-lanak egiteko eragiketak. Bilketarako erremintak, ontziak eta etiketak. Produktuak
eta azpiproduktuak garbitzeko eta haien lehen egokitzea egiteko ekipamenduak. Babes- eta aterpe-egiturak
maneiatzeko erremintak. Landare-hondakinak manipulatzeko erremintak. Instalazioak garbitzeko eta higienizatzeko
ekipamenduak. Norbera babesteko ekipoak. Enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana. Ingurumen-jardunbide
egokien eskuliburua.

Lanaren produktuak edo emaitza
Nekazaritza-ustiategietako lantzeko, bilketako eta instalazioen oinarrizko mantentze-lanetako ondo egindako eragiketa
osagarriak argibideei jarraikiz.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Erabilitako ekipamenduak eta erremintak maneiatzeko eta haien oinarrizko mantentze-lanak egiteko eskuliburuak.
Txertaketari, inausketari eta bakantzeari buruzko eskuliburuak. Orbaintzaileei, fitoerregulatzaileei eta laboreei zuzenean
aplikatzen zaizkien bestelako tratamenduei buruzko oinarrizko informazioa. Lurzoruaren maneiuari buruzko
eskuliburuak. Nekazaritza-ustiategiko produktuen eta azpiproduktuen bilketari eta lehen egokitzeari buruzko oinarrizko
informazioa. Produktuen eta azpiproduktuen ontziratzeari eta biltegiratzeari buruzko oinarrizko informazioa. Babes- eta
aterpe-egiturak maneiatzeko eskuliburuak. Instalazioen garbiketako eta mantentze-lanetako produktuei buruzko
oinarrizko informazioa. Laneko arriskuak prebenitzeko araudia. Egindako eragiketen datei eta iraupenei buruzko
informazio-fitxak.
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III PRESTAKUNTZA

1. prestakuntza-modulua:
LURRA PRESTATZEKO, LANDATZEKO ETA EREITEKO
ERAGIKETA OSAGARRIAK NEKAZARITZA-LABOREETAN
2. prestakuntza-modulua:
UREZTATZEKO, ONGARRITZEKO ETA TRATAMENDUAK
APLIKATZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK
NEKAZARITZA-LABOREETAN
3. prestakuntza-modulua:
LABOREETAKO ETA INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANETAKO
ERAGIKETA OSAGARRIAK NEKAZARITZA-USTIATEGIETAN
4. prestakuntza-modulua:
NEKAZARITZAKO JARDUERA OSAGARRIETAKO LANEKOAK
EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
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1. prestakuntza-modulua:
LURRA PRESTATZEKO, LANDATZEKO ETA EREITEKO ERAGIKETA
OSAGARRIAK NEKAZARITZA-LABORANTZAN
Kodea: MF0517_ 1
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0517_1 Nekazaritza-laborantzan lurra prestatzeko, ereiteko eta

landatzeko eragiketa osagarriak egitea.

Iraupena: 90 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Lurzoru-, medeapen- eta ongarri-mota desberdinak definitzea, lurra prestatzeko eragiketak deskribatzea eta eragiketa
horiek teknika eta baliabide egokiak erabiliz kasu praktiko batean egitea, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta
ingurumen-araudia aplikatuz.
EI1.1 Kasu bakoitzari dagozkion sastrakaz garbitzeko eta garbiketako sistemak deskribatzea.
EI1.2 Lurzoru- edo substratu-motak bereiztea.
EI1.3 Medeagarri- eta ongarri-motak eta horiek aplikatzeko metodoak bereiztea.
EI1.4 Lurra ezarritako helburuaren arabera prestatzeko lanak deskribatzea.
EI1.5 Erabilitako ekipamenduen, erreminten, instalazioen eta makinen garbiketa eta oinarrizko mantentze-lanak
deskribatzea.
EI1.6 Lurra edo hazkuntza-ingurunea egokitzeko eragiketa osagarriekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak
prebenitzeko neurriak definitzea.
EI1.7 Lurra makina txikiekin prestatzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean:
Garbiketako, hondakinak kentzeko eta sastrakaz garbitzeko eragiketak egitea.
Adierazitako ongarri organikoa eta minerala gehitzea.
Egin beharreko eragiketa desberdinetarako egokiak diren ekipamenduak, materialak eta makinak behar bezala
erabiltzea.
Erabilitako instalazioak, makinak, ekipamenduak eta erremintak garbitzea, ordenatzea eta haien oinarrizko
mantentze-lanak egitea.
Aurreko eragiketetan norbera babesteko eta babes orokorreko ekipamenduak ondo erabiliz ingurumenneurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea.
A2: Laboreen babes- eta aterpe-elementu eta -sistema desberdinak deskribatzea eta horiei dagozkien azpiegiturak
instalatzeko oinarrizko lanak egitea, betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta
ingurumen-araudia aplikatuz.
EI2.1 Nekazaritza-ustiategi bateko azpiegitura sinpleen elementuak identifikatzea.
EI2.2 Laboreak babesteko azpiegiturak sinpleak instalatzeko lanak deskribatzea.
EI2.3 Azpiegitura desberdinetan erabilitako eraikuntza-materialak identifikatzea.
EI2.4 Erabilitako makinen, instalazioen eta erreminten garbiketa eta mantentze-lanak deskribatzea.
EI2.5 Azpiegituren instalazioko eragiketa osagarriekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak
definitzea.
EI2.6 Laborea ezartzeko behar diren oinarrizko azpiegiturak eraikitzeko eta instalatzeko behar bezala zehaztutako kasu
praktiko batean:
Egin behar diren zangak eta zuloak eskuz edo makina txikiak erabiliz egitea.
Itzaltegiak, tunelak, lur-estalkiak, mintegiak, berotegiak, ureztatze-sistema edo bestelako azpiegiturak
instalatzeko materialak modu egokian deskargatzea eta jartzea.
Lanak zereginen eta erabilitako erreminten segida egokiari jarraikiz egitea.
Aurreko eragiketetan norbera babesteko eta babes orokorreko ekipamenduak ondo erabiliz ingurumenneurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea.
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A3: Landare-materiala jasotzeko, egokitzeko eta kontserbatzeko behar diren eragiketak egitea eta kasu praktiko batean
ereiteko, birlandatzeko edo landatzeko lanak egitea, betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko
neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz.
EI3.1 Ereintza-lanak deskribatzea.
EI3.2 Garraio-lanak deskribatzea.
EI3.3 Landaketa-lanak deskribatzea.
EI3.4 Ereiteko eta landatzeko modu eta metodo desberdinak deskribatzea.
EI3.5 Landare-ugalketa eta -hedapena maneiatzeko eragiketak deskribatzea.
EI3.6 Landare-materiala prestatzeko, egokitzeko eta kontserbatzeko teknikak identifikatzea.
EI3.7 Instalazioak, ekipamenduak, makinak eta erremintak garbitzeko eta kontserbatzeko neurriak deskribatzea.
EI3.8 Ereiteko, birlandatzeko edo landatzeko eragiketa osagarriekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko
neurriak definitzea.
EI3.9 Ereintza, birlandaketa edo landaketa makina txikiekin edo eskuz egiteko behar bezala zehaztutako kasu praktiko
batean:
Landareak eta haziak modu egokian deskargatzea.
Landare-materiala prestatzeko eta egokitzeko behar diren eragiketak egitea.
Landarea edo hazia baldintza egokietan mantentzea landatu edo erein arte.
Landaketaren banaketa lurrean markatzea.
Behar diren zulo eta kabailoiak egitea.
Ereintza- eta landaketa-sistemak behar bezala maneiatzea eta prestatzea.
Ugalketako eta hedapeneko eragiketa osagarriak egitea.
Asenturako beharrezkoak diren ureztatzea eta trinkotzea egitea.
Ereintza, birlandaketa edo landaketa egitea.
Erabilitako instalazioak, ekipamenduak, makinak eta erremintak garbitzea, desinfektatzea, ordenatzea eta
haien oinarrizko mantentze-lanak egitea.
Aurreko eragiketetan norbera babesteko eta babes orokorreko ekipamenduak ondo erabiliz ingurumenneurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea.

Edukiak:
1.

Lurraren edo hazkuntza-ingurunearen egokitzapena:
-

2.

Azpiegituren instalazioa:
-

3.

Lurzoru-motak.
Lurra prestatzeko metodoak.
Lurzorua prestatzeko eragiketen sekuentziazioa.
Substratuak.
Motak eta nahasketak.
Lurra edo hazkuntza-ingurunea prestatzeko lanak.
Laboreen araberako ongarritze- eta medeatze-teknikak.
Ekipamenduei, erremintei eta makina txikiei buruzko jakintza.
Lurra egokitzeko erabilitako makina txikien eta ekipamenduen motak, osagaiak eta erabilera.

Itzaltegiak eta itzala egiteko mailen motak.
Berotegien, mintegien eta tunelen motak.
Estalki-materialak.
Haize-babesen motak.
Ureztatzeko sistemak.
Lur-estalkien motak.
Azpiegitura txikiak instalatzeko erabilitako makina txikien eta ekipamenduen motak, osagaiak eta erabilera.

Ereintza, landaketa eta birlandaketa:
-

Landareen ezaugarri morfologikoak.
Hazia, landaretxoa eta landarea prestatzeko, egokitzeko eta kontserbatzeko metodoak.
Ereintza-, birlandaketa- eta landaketa-eragiketak.
Landaketa- eta ereintza-sistemak.
Ereintza-garaiak.
Ereintza-dosiak.
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-

4.

Landaketa-tarteak.
Hazitegiak, oinarria, erretiluak, hazi-kaxak eta edukiontziak.
Ugalketa- eta hedapen-lanak, eskatzen diren produktuak, materialak eta instalazioak erabiliz.
Landareak mintegi eta berotegietan produzitzeko eta babesteko behar diren eragiketak.
Laboreak ereiteko, birlandatzeko edo landatzeko erabilitako makina txikien eta ekipamenduen motak, osagaiak eta
erabilera.

Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak nekazaritza-jardueretan:
- Nekazaritza-jardueretako araudia eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak.
- Nekazaritza-jardueretarako araudia eta ingurumen-babeseko neurriak.

2

2. prestakuntza-modulua:
UREZTATZEKO, ONGARRITZEKO ETA TRATAMENDUAK APLIKATZEKO
ERAGIKETA OSAGARRIAK NEKAZARITZA-LABOREETAN
Kodea: MF0518_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0518_1 Ureztatzeko, ongarritzeko eta tratamenduak aplikatzeko eragiketa
osagarriak nekazaritza-laboreetan.

Iraupena: 120 ordu
2.1. prestakuntza-atala
UREZTATZE-ERAGIKETA OSAGARRIAK NEKAZARITZA-LABOREETAN
Kodea: UF0160
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ureztatze-sistemaren elementu desberdinak identifikatzea eta haren funtzionamendu-baldintzak deskribatzea kasu
praktiko bateko ureztatzea eginez, betiere, ezarritako prozedurak, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumenaraudia aplikatuz.
EI1.1 Ureztatze-instalazio bateko osagai nagusiak identifikatzea eta haren oinarrizko funtzionamendua deskribatzea.
EI1.2 Eskuzko ureztatze-elementuen erabilera hoberena eta mekanismo sinpleen elementuen behar bezalako maneiua
deskribatzea, horien aplikazioak laboreetan kalterik eragin ez dezan.
EI1.3 Ureztatze-sistema baten oinarrizko mantentze-lanak deskribatzea.
EI1.4 Erabilitako instalazioak, ekipamenduak eta erremintak garbitzeko eta kontserbatzeko lanak deskribatzea.
EI1.5 Ureztatzeko eragiketa osagarriekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak definitzea.
EI1.6 Eskuzko ureztatzearen edo mekanismo sinpleen bidez eragindako ureztatzearen behar bezala zehaztutako kasu
praktiko batean:
Ureztatze-elementuen funtzionamenduaren gorabeherak egiaztatzea eta jakinaraztea.
Matxura sinpleak konpontzea, eta kaltetutako elementuak modu eraginkorrean aldatzea.
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Eskuzko ureztatzeetan behar den ur-kantitatea modu uniformean aplikatzea edo hala dagokionean,
mekanismo sinpleei behar bezala eragitea.

-

Edukiak:
1.

Ureztatzeak:
-

Laboreen ureztatze-premietan ingurumenak duen eragina.
Oinarrizko klimatologia: meteoro atmosferikoak.
Ura lurzoruan: portaera.
Ureztatzea aplikatzeko oinarrizko sistemak: Eskuzkoa. Tanta-jario bidez automatizatua. Aspertsio bidez
automatizatua.
Ureztatze-instalazioak, balbulak, tentsiometroak.
Ureztatze-praktika: Intentsitatea, iraupena eta aplikazio-unea.
Fertirrigazioa.
Ureztatzea kontrolatzeko aparatuen irakurketa.
Ureztatze-sistemaren kontserbazioa, konponketa sinplea eta garbiketa.
Laboreak ureztatzeko erabilitako makina txikien eta ekipamenduen motak, osagaiak eta erabilera.
Erabilitako instalazioen, ekipamenduen eta erreminten garbiketa, desinfekzioa eta antolaketa.
Eragiketetan norbera babesteko eta babes orokorreko ekipamenduak ondo erabiliz ingurumen-neurriak eta laneko
arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea.

2.2. prestakuntza-atala
UREZTATZEKO, ONGARRITZEKO ETA TRATAMENDUAK APLIKATZEKO
ERAGIKETA OSAGARRIAK NEKAZARITZA-LABOREETAN.
Kodea: UF0161
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ongarri-mota nagusiak zehaztea eta kasu praktiko batean, laborantza-eremu bat eskuz ongarritzea edo bertan
ongarritzeko eragiketa osagarriak egitea baliabide egokiak erabiliz eta betiere, ezarritako prozedurak, laneko arriskuak
prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz.
EI1.1 Ongarri organikoen motak eta mota bakoitzaren jatorria identifikatzea.
EI1.2 Ongarri kimikoen oinarrizko ezaugarriak azaltzea.
EI1.3 Ongarri kimikoen etiketak interpretatzea.
EI1.4 Ongarri organikoen eta kimikoen kargatzeko eta banaketa mekanizatua egiteko eragiketetan laguntzeko lanak
deskribatzea.
EI1.5 Ongarri kimikoen eta organikoen kargatzeko eta eskuzko banaketa lokalizatua egiteko eragiketak deskribatzea.
EI1.6 Ongarri kimikoak eta organikoak kargatzeko, banatzeko eta metatzeko erabilitako ekipamenduen, instalazioen,
makinen eta erreminten garbiketa-, mantentze- eta kontserbazio-lanak zehaztea.
EI1.7 Ongarritzeko eragiketa osagarriekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak definitzea.
EI1.8 Eskuzko ongarritzearen edo horren eragiketa osagarri baten behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean:
- Ongarriak dagozkion baliabide mekanikoak erabiliz metatzea.
- Ongarrien kargatzeko eta banaketa mekanizatua egiteko eragiketetan laguntzeko lanak egitea.
- Ongarria eskuz eta modu homogeneoan banatzea, adierazitako dosian eta unean .
- Erabilitako instalazioak, ekipamenduak, makinak eta erremintak garbitzea, desinfektatzea, ordenatzea eta haien
oinarrizko mantentze-lanak egitea.
- Aurreko eragiketetan norbera babesteko eta babes orokorreko ekipamenduak ondo erabiliz ingurumen-neurriak eta
laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea.
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A2: Laboreen parasito nagusiak deskribatzea eta identifikatzea, produktu biozidaren ontzian jasotako informazioa
interpretatzea eta kasu praktiko batean, ezarritako argibideei jarraikiz produktuak prestatzeko eta aplikatzeko eragiketak
egitea, betiere laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz.
EI2.1 Laboreei eragiten dieten parasito-taldeak identifikatzea.
EI2.2 Tratamendu fitosanitariorako produktu baten ezaugarri orokorrak deskribatzea ontzian jasotako informazioari
jarraikiz.
EI2.3 Produktu fitosanitarioen segurtasun-sinbologia interpretatzea.
EI2.4 Salda ezarritako moduan eta proportzioan nahasteko, prestatzeko eta aplikatzeko eragiketak deskribatzea.
EI2.5 Tratamenduetan erabilitako erreminten, ekipamenduen eta instalazioen garbitze-, maneiatze- eta oinarrizko
mantentze-lanak zehaztea, aplikazio-moduaren eta erabilitako produktu-motaren arabera.
EI2.6 Tratamenduen aplikazioko eragiketa osagarriekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak
definitzea.
EI2.7 Laborea makina txikiekin tratatzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean:
Erabilitako makinak eta tratamendu-ekipamenduak gainbegiratzea behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzeko.
- Salda nahasteko eta prestatzeko eragiketak ezarritako modu eta proportzioan egitea.
- Tratamendu fitosanitarioak modu uniformean eta adierazitako ekipamenduarekin eta unean aplikatzea.
- Erabilitako instalazioak, ekipamenduak, makinak eta erremintak garbitzea, desinfektatzea, modu egokian
maneiatzea, ordenatzea eta haien oinarrizko mantentze-lanak egitea.
- Aurreko eragiketetan norbera babesteko eta babes orokorreko ekipamenduak ondo erabiliz ingurumen-neurriak eta
laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea.

Edukiak:
1.

Ongarriak:
-

2.
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Landareen nutrizioa.
Ongarri organikoak: motak, jatorria eta oinarrizko ezaugarri orokorrak.
Ongarri solidoak: simaurrak.
Ongarri likidoak: txizak.
Ongarri berdeak. Lurrustelak.
Ongarri kimikoak: oinarrizko ezaugarri orokorrak.
Ongarri sinpleak.
Ongarri konposatuak.
Etiketen interpretazioa: ongarriaren aberastasuna.
Ongarri organikoen banaketa.
Erabilitako makinen oinarrizko ezaugarriak.
Atoiak.
Banagailuak.
Zisternak.
Kargako eta banaketako laguntza-lanak.
Ongarri organikoen eskuzko banaketa lokalizatua.
Ongarritzeko erabilitako ekipamendua, erremintak eta instalazioak egunero garbitzea eta kontserbatzea.
Ongarri kimikoen banaketa.
Erabilitako makinen oinarrizko ezaugarriak.
Toberak.
Banagailuak.
Kargako eta banaketako laguntza-lanak.
Ongarri kimikoen eskuzko banaketa lokalizatua.
Ongarritzeko erabilitako ekipamendua, erremintak eta instalazioak egunero garbitzea eta kontserbatzea.
Ongarri-metaketak egitea.
Erabilitako instalazioak, ekipamenduak, makinak eta erremintak garbitzea, desinfektatzea eta ordenan jartzea.
Dosiak eskuz banatzea une egokian eta modu homogeneoan.
Laneko arriskuak prebenitzeko arauak.
Laboreak ongarritzeko erabilitako makina txikien eta ekipamenduen motak, osagaiak eta erabilera.

Landareen osasuna:
- Landareen osasunari buruzko alderdi orokorrak.

Nekazaritzako jarduera osagarriak

-

3.

Nekazaritza-jarduerekin lotutako araudia.
-

3

Izurriak.
Gaixotasunak.
Belar gaiztoak.
Kontrol-metodoak.
Defentsa-baliabide fitosanitarioak.
Produktu fitosanitarioak:
deskribapena eta orokortasunak.
Produktu fitosanitarioen eta haien hondakinen arriskugarritasuna.
Produktu fitosanitarioen erabileraren ondoriozko arriskuak.
Intoxikazioak eta osasunerako beste ondorio batzuk.
Lehen laguntzak.
Tratamendu fitosanitarioak.
Aplikazio-ekipamenduak.
Ekipamenduen garbiketa, mantentze-lanak, erregulazioa eta berrikuspena.
Langilearen esposizio-maila.
Prebentzio- eta babes-neurriak produktu fitosanitarioen erabileran.
Ingurumen-jardunbide egokiak.
Ingurumen-sentsibilizazioa.
Trazabilitate-printzipioak. Elikagaien eta pentsuen higiene-arloko eskakizunak.
Jardunbide fitosanitario egokia.
Etiketak eta segurtasun-datuen fitxak interpretatzea.
Produktu fitosanitarioak aplikatzeko praktikak.
Salda-nahasketak egitea ezarritako proportzioen arabera.
Tratamendu fitosanitarioak modu uniformean aplikatzea.

Lanaren eta osasunaren arteko erlazioa.
Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia.
Ingurumena babestea eta ontzi hutsak desagerraraztea:
Araudi espezifikoa.
Produktu fitosanitarioen erabilerari buruzko araudia.
Arau-hausteak eta zehapenak.

3. prestakuntza-modulua:
LABOREETAKO ETA INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANETAKO
ERAGIKETA OSAGARRIAK NEKAZARITZA-USTIATEGIETAN
Kodea: MF0519_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

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

Iraupena: 120 ordu
3.1. prestakuntza-atala
PRODUKTUEN LABORANTZA-ERAGIKETAK, BILKETA, BILTEGIRATZEA ETA
ONTZIRATZEA
Kodea: UF0162
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Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Landutako espezie nagusiak eta horiek lantzeko teknikak deskribatzea eta kasu praktiko batean lurzorua eta landarea
mantentzeko egin beharreko lan edo eragiketak egitea, betiere, baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak
prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz.
EI1.1 Landareen organo nagusiak eta haien funtzioak ezagutzea.
EI1.2 Landutako landareen espezie nagusiak identifikatzea.
EI1.3 Nekazaritza-ustiategietan erabilitako espezieen ezaugarri eta eskakizun nagusiak identifikatzea.
EI1.4 Laborea baldintza hoberenetan mantentzeko egiten diren lurzoruari eta landareari aplikatutako ohiko laborantzaeragiketak deskribatzea.
EI1.5 Laboreen babes- eta aterpe-egituren maneiu orokorreko eragiketak deskribatzea.
EI1.6 Ugalketako eta hedapeneko eragiketa osagarriak deskribatzea.
EI1.7 Erabilitako instalazioen, ekipamenduen eta erreminten garbiketa-lanak eta oinarrizko mantentze-lanak
deskribatzea.
EI1.8 Nekazaritza-laboreetan lurzorua eta landareak mantentzeko eragiketa osagarriekin lotutako lan- eta ingurumenarriskuak prebenitzeko neurriak definitzea.
EI1.9 Ohiko laborantza-eragiketetako ondo zehaztutako kasu praktiko batean:
- Lurzoruaren mantentze-lanak eskuz edo makina txikiekin egitea.
- Oinarrizko zurkaiztatze-, inauste- eta bakantze-lanak eskuz edo makina txikiekin egitea.
- Hosto-tratamenduko aplikazioak ezarritako unean eta moduan egitea, dagokion ekipamenduarekin.
- Laboreen babes- eta aterpe-egiturak oinarrizko mailan maneiatzea.
- Ugalketako eta hedapeneko eragiketa osagarriak egitea.
- Erabilitako instalazioak, ekipamenduak eta erremintak garbitzea, desinfektatzea, ordenatzea eta haien oinarrizko
mantentze-lanak egitea.
- Aurreko eragiketetan norbera babesteko eta babes orokorreko ekipamenduak ondo erabiliz ingurumen-neurriak eta
laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea.
A2: Nekazaritza-produktuak eta -azpiproduktuak biltzeko, biltegiratzeko eta ontziratzeko teknikak definitzea eta teknika
horiek kasu praktiko batean aplikatzea, betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta
ingurumen-araudia betez.
EI2.1 Bilketa-lanak deskribatzea.
EI2.2 Produktuak eta azpiproduktuak egokitzeko eta garraiatzeko behar diren baldintzak eta eragiketak deskribatzea.
EI2.3 Kontserbaziorako beharrezkoak diren ontziratze- eta biltegiratze-teknikak deskribatzea.
EI2.4 Landare-hondakinak manipulatzeko eta tratatzeko eragiketak deskribatzea.
EI2.5 Erabilitako instalazioen, ekipamenduen eta erreminten garbiketa-lanak eta oinarrizko mantentze-lanak
deskribatzea.
EI2.6 Nekazaritza-laboreen bilketa- eta kontserbazio-eragiketa osagarriekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak
prebenitzeko neurriak definitzea.

Edukiak:
1.

Laborantza-eragiketak:
-
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Landareen fisiologia: Garapen begetatiboa. Loraketa eta fruktifikazioa.
Inausketa. Inausketako ekipamenduak eta erremintak.
Inausketa zurkararen, inausketa berdearen eta puntak kentzeko lanen printzipio orokorrak.
Fruituen mamitzearen eta bakantzearen maneiua. Laborantza-baldintzei eusteko laborantza-lanak.
Eskuzko bakantzeak. Berotegiak: egitura-mota ohikoenak eta horien maneiua.
Plastikoak edo estalki-materialak eta horien ezaugarriak. Lurzoruaren maneiua.
Ingurumenari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak laborantza-eragiketetan.
Laboreen laborantza-eragiketetan erabilitako makina txikien eta ekipamenduen motak, osagaiak eta erabilera.

Nekazaritzako jarduera osagarriak

2.

Bilketa:
-

3.

Heltze-prozesua.
Heltze fisiologikoa eta komertziala.
Heltze-indizeak.
Eskuzko bilketa.
Bilketa-garaia eta -unea. Erremintak eta lanabesak.
Bilketan erabilitako makina txikien eta ekipamenduen motak, osagaiak eta erabilera.

Laboreen kontserbazioa:
-

Uztak, fruituak eta barazkiak biltegiratzeko eta kontserbatzeko instalazioak.
Ontziratzea eta manipulazioa.
Kontserbazio-sistemak.
Hondakinen tratamendua.
Laboreak kontserbatzeko erabilitako makina txikien eta ekipamenduen motak, osagaiak eta erabilera.

3.2. prestakuntza-atala
INSTALAZIOEN OINARRIZKO MANTENTZE-LANAK
Kodea: UF0163
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Instalazioen oinarrizko mantentzerako beharrezkoak diren lanak zehaztea eta kasu praktiko batean eskatzen diren
eragiketak egitea, betiere, baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia
aplikatuz.
EI1.1 Instalazio baten mantentze-lanak deskribatzea.
EI1.2 Garbiketa- eta higienizazio-produktuen ezaugarri orokorrak identifikatzea ontzian jasotako informazioari jarraikiz.
EI1.3 Instalazioak garbitzeko, desinfektatzeko, intsektu-garbiketa egiteko, arratoi-garbiketa egiteko, ordenatzeko eta
oinarrizko mantentzea egiteko eragiketak deskribatzea.
EI1.4 Instalazioen, ekipamenduen eta erreminten garbiketa-lanak eta oinarrizko mantentze-lanak deskribatzea.
EI1.5 Instalazioen mantentze-lan osagarriekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak definitzea.
EI1.6 Instalazio baten oinarrizko mantentze-lanetako behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean:
Produktu, ekipamendu eta erreminta egokiekin garbitzea.
Produktu, ekipamendu eta erreminta egokiekin desinfektatzea eta intsektu- eta arratoi-hilketa egitea.
Erabilitako instalazioak, ekipamenduak eta erremintak garbitzea, desinfektatzea, ordenatzea eta haien
oinarrizko mantentze-lanak egitea.
Aurreko eragiketetan norbera babesteko eta babes orokorreko ekipamenduak ondo erabiliz ingurumenneurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea.

Edukiak:
1.

Instalazioen oinarrizko mantentze-lanak:
-

Instalazioak eta norbera babesteko elementuak.
Garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamendua eta materiala: osagaiak, erregulazioa eta mantentze-lanak.
Instalazioen oinarrizko mantentze-lanetarako ekipamenduak eta materiala.
Desinfektatzea eta intsektu- eta arratoi-hilketa egitea: sailkapena.
Horien aurkako borroka-metodoak.
Produktuak.
Instalazioak erabiltzean ingurumena zaintzea.
Instalazioen mantentze-lanetan erabilitako makina txikien eta ekipamenduen motak, osagaiak eta erabilera.
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2. Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko oinarrizko neurriak nekazaritzajardueretan:
- Nekazaritzako instalazioak erabiltzean istripuak eta kalteak izateko arriskuak eta horien prebentzioa.

4

4. prestakuntza-modulua:
NEKAZARITZAKO JARDUERA OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0035
Iraupena: 40 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Nekazaritza-produktu eta -azpiproduktuak biltzeko, biltegiratzeko eta ontziratzeko teknikak definitzea eta teknika horiek
kasu praktiko batean aplikatzea, betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta
ingurumen-araudia betez.
EI1.1 Laboreak eskuz edo erreminta txikiekin biltzea gomendatutako kalitate-irizpideei jarraikiz.
EI1.2 Produktuak eta azpiproduktuak behar bezala egokitzea, kalterik eragin gabe.
EI1.3 Laboreetako produktuak sailkatzea, ontziratzea eta biltegiratzea ondo kontserbatzeko.
EI1.4 Landare-hondakinak behar bezala manipulatzea eta bideratzea.
EI1.5 Erabilitako instalazioak, ekipamenduak eta erremintak garbitzea, desinfektatzea, ordenatzea eta haien oinarrizko
mantentze-lanak egitea.
EI1.6 Aurreko eragiketetan norbera babesteko eta babes orokorreko ekipamenduak ondo erabiliz ingurumen-neurriak
eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea.
A2: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI2.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI2.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea.
EI2.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea.
EI2.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea.
EI2.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI2.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea une oro.

Edukiak:
1. Laboreak biltzea eta kontserbatzea:
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Eskuz edo erreminta txikiekin egindako bilketa.
Bilketa-garaia eta -unea. Erremintak eta lanabesak.
Plataforma hidraulikoak berotegietarako.
Hartzeko eta garraiatzeko edukiontziak.
Uztak, fruituak eta barazkiak biltegiratzeko eta kontserbatzeko instalazioak.
Ontziratzea eta manipulazioa.
Kontserbazio-sistemak.
Hondakinen tratamendua.
Produktuak eta azpiproduktuak behar bezala egokitzea, kalteak sortzea saihestuz.
Erabilitako instalazioak, ekipamenduak eta makinak garbitzeko, desinfektatzeko eta ordenan jartzeko lanak egitea.
Ingurumenari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak laboreen bilketan eta kontserbazioan. Zereginak
egiterakoan aplikatzea.

Nekazaritzako jarduera osagarriak

2. Integrazioa eta komunikazioa lantokian:
-

Jarrera arduratsua izatea lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea.
Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea.
Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea.
Enpresako lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.
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Nekazaritzako jarduera osagarriak

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

MF0517_1
Lurra prestatzeko,
ereiteko eta landatzeko
eragiketa
osagarriak egitea
nekazaritza-laboreetan.

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

MF0519_1
Laboreetako eta instalazioen
mantentze-lanetako eragiketa
osagarriak nekazaritzaustiategietan.

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

•
•
•
•
•

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
Akreditaziorik izan
izanez gero
ezean

Ingeniari agronomoa.
Nekazaritza-ingeniari teknikoa.
Nekazaritzako eta abeltzaintzako
enpresen kudeaketa eta antolamendua.
Lorezaintzaren eremuko nekazaritzaren
lanbide-arloko profesionaltasun-ziurtagiria
(3. maila).

1 urte

3 urte

Ingeniari agronomoa.
Nekazaritza-ingeniari teknikoa.
Nekazaritzako eta abeltzaintzako
enpresen kudeaketa eta antolamendua.
• Lorezaintzaren eremuko nekazaritzaren
lanbide-arloko profesionaltasun-ziurtagiria
(3. maila).

1 urte

3 urte

• Nekazaritza-ingeniaria.
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
enpresen
• kudeaketa eta antolamendua.
• Lorezaintzaren eremuko nekazaritzaren
lanbide-arloko profesionaltasun-ziurtagiria
(3. maila).

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:

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

Nekazaritzako jarduera osagarriak

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (M²) / 15 IKASLE

AZALERA (M²) / 25 IKASLE

Erabilera anitzeko gela

30

50

Nekazaritza-pabiloia

100

100

10.000

10.000

Lurzatia/ Lursaila

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

2. M

3. M

Erabilera anitzeko gela

X

X

X

Nekazaritza-pabiloia

X

X

X

Lurzatia/ Lursaila

X

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Erabilera anitzeko gela

Nekazaritza-pabiloia

EKIPAMENDUA
−
−
−
−
−
−

Errotuladorez idazteko arbelak.
Ikus-entzunezko ekipoak.
Orri birakaria.
Ikasgelako materiala.
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia.
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.

Lokalaren ezaugarriak:
− Zoru zolatua.
− Aireztapen-leihateak.
− Argiztapena.
− Potentzia txikiko traktore artikulatua.
− Motozerra txikia.
− Sastrakaz garbitzeko eskuzko makina.
− Eskuzko motoereingailua.
− Motoaitzurra.
− Belarretarako sega-makina.
− Ureztapen lokalizatuko ekipamendu osoa.
− Ponpaketa-ekipamendua.
− Manometroa.
− Tratamendu fitosanitarioko ekipamendu osoa: Ihinztatzeko
upela, hautseztagailua, atomizagailua, motxila eta
langarreztagailuak.
Tratamendu fitosanitariorako ekipamendu osoa ikasturteko praktikak
egiteko alokatu edo kontratatu ahal izango da.
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− Palak.
− Paloteak.
− Pala horzdunak.
− Tamaina desberdinetako aitzurrak.
− Eskorgak.
− Inausteko guraizeak.
− Zur landuzko zurkaitzak.
− Alanbre galbanizatua.
− Alanbre plastifikatua.
− Haizeaz babesteko mailak.
− Haizeaz babesteko zuhaitzak.
− Lupa binokularra.
Eta, oro har, ikasleek praktikak aldi berean egiteko beharrezkoak
direnak.

Lurzatia Lursaila

− Era desberdinean antolatutako hainbat espezie eta adinetako
laboreak dituen lurra, ikasturte osoan laboreen jarraipena
egiteko aukera emango duena.
− Hektarea bateko lurzatia gutxienez, inklinazio gutxikoa laboreak
lantzeko eta ezartzeko, arriskurik gabekoa, ikastaroa ematen
den lekutik gertu eta ureztatzeko nahiko ur eman dezakeen urhargunearekin.

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean.
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete.
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko.
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko.

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Ez dago sartzeko eskakizunik
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