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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 

PRESTAKUNTZA-ATALA LURRAREN PRESTAKETA, AZPIEGITURAK INSTALATZEKO ETA 
BELARKI-LABOREAK EREITEKO ETA LANDATZEKO Espezifikoa 

Kodea  UF0002 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Belarki-laboreak. Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Lurraren prestaketa, ereintza eta birlandatzea belarkien laborantzan Iraupena 120 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Laborantzako lurzorua eta eguraldia (zeharkakoa) Iraupena 50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0523_2 BELARKIEN LABORANTZAN LURRA PRESTATZEKO, EREITEKO ETA/EDO 
BIRLANDATZEKO LANAK EGITEA gaitasuna-ataleko LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
  

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Belarki-laboreen ustiategi batean azpiegiturak hobetzeko eta instalatzeko aldez aurreko lanak egitea, plangintza teknikoaren arabera. 

EI1.1 Nekazaritza-lurzati baten topografia, forma eta azalera balioestea, belarki-laboreak ezartzeko azpiegitura-premiak zehazteko. 
EI1.2 Belarki-laboreen sail bat ezartzean beharrezkoak diren lanak (sasiak garbitzeko eta lurra berdintzeko lanak) eta lur-mugimenduak 
deskribatzea. 
EI1.3 Belarki-laboreen lurzati bat drainatzeko material eta makina egokiak zerrendatzea eta deskribatzea. 
EI1.4 Belarki-laboreen premiei erantzuteko beharrezkoak diren obrak (ura hartzeko eta garraiatzeko obrak) deskribatzea. 
EI1.5 Azpiegitura-obrak eta mantentze-lanak egiteko beharrezkoak diren makinak eta ekipamenduak deskribatzea. 
EI1.6 Azpiegiturak hobetzeko eta instalatzeko lanei lotutako arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea. 
EI1.7 Belarki-laboreen ustiategi bateko lurzati baten behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Egokitzeko aldez aurreko lanak makinarik egokienekin egitea. 
- Drainatze-premiak (edo premiarik eza) eta erabili beharreko materialak eta makinak zehaztea. 
- Ureztapen-ura hartzeko eta garraiatzeko beharrezkoak diren obrak zehaztea. 
- Aurreko lanak arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurri egokiak hartuta gauzatzea. 
 

A2: Lurra ereiteko eta/edo birlandatzeko lurra prestatzea, eta, horretarako, baliabide tekniko egokiak erabiltzea. 
EI2.1 Belarki-laboreak erein eta/edo birlandatu aurretik lurra prestatzeko eta, era horretan, beharrezkoak diren lanak egiteko erabili 
beharreko teknikak deskribatzea. 
EI2.2 Belarki-laboreak erein eta/edo birlandatu aurreko lanak eta mantentze-lanak egiteko makinak eta ekipamenduak deskribatzea. 
EI2.3 Belarki-laboreak erein eta/edo birlandatu aurreko lanetan erabili beharreko traktorearen eta makinen erregulazioa deskribatzea. 
EI2.4 Lurzoruen analisiak eta aukeratutako belarki-laborearen eskakizunak kontuan hartuta, medeapen organikoak edo karezkoak, 
edota beharrezkoa den hondoko ongarritzea egiteko premia zehaztea. 
EI2.5 Medeapenak eta hondoko ongarritzea egiteko makinak, ekipamenduak eta lanabesak aukeratzea. 
EI2.6 Lurra prestatzeko eta hondoko ongarritzea egiteko lanei lotutako arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea. 
EI2.7 Belarki-labore jakin baterako lurzoru baten behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Lan-sakonerarik komenigarriena, beharrezkoak diren makinak eta lanabesak eta horien erregulazioa zehaztea. 
- Lurzoruaren eta belarki-laborearen analisiak kontuan hartuta aplikatu beharreko hondoko ongarritzea zehaztea. 
- Belarki-laboreak erein eta/edo birlandatu aurreko lanik egokienak, horretarako beharrezkoak diren makinak eta lanabesak eta 

horien erregulazioa ezartzea. 
- Aurreko lanak arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurri egokiak hartuta gauzatzea. 
 

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 Belarkien laborantzetan erein aurretik erabilitako herbizidak zerrendatzea eta deskribatzea, eta aplikazio-dosiak adieraztea. 
EI3.4 Ereiteko eta/edo birlandatzeko lanetan eta mantentze-lanetan erabiltzen diren makinak eta lanabesak deskribatzea. 
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EI3.5 Ereiteko eta/edo birlandatzeko lanei lotutako arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea. 
EI3.6 Belarki-labore jakin baten ezarpenaren kasu praktiko batean: 

- Landaketa-tarterik eta/edo ereintza-dosirik egokienak zehaztea. 
- Ereiteko eta/edo birlandatzeko beharrezkoa den landare-materiala kalkulatzea. 
- Erein aurretik herbizidak erabiltzeko premia zehaztea. 
- Ereiteko eta/edo birlandatzeko beharrezkoak diren makinak, lanabesak eta erremintak zehaztea. 
- Landare-materialaren egoera sanitarioa egiaztatzea. 
- Ereiteko eta/edo birlandatzeko lanak makinak behar bezala erabiliz egitea, aurreko lanak gauzatzea, eta, horretarako, 

arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurri egokiak hartzea. 
- Ereintza eta/edo birlandatzea egiaztatzea eta hutsarteak zuzentzea. 

 
Edukiak 
1.  Oztopoak kentzea eta lurra fintzea. 

- Harriak kentzeko, motzondoak kentzeko, berdintzeko eta fintzeko lanabesen motak eta erregulazioak. 
- Motzondoak kentzea. 
- Harriak kentzea. 
- Fintzea. 
 

2.  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-lana.  
 

3.  Lurzoruak prestatzeko sakoneko 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 pasatzea. 

 
4.  Lurzorua mantentzeko eta kontserbatzeko teknikak. 

- "Azalatze" kontzeptua: premia eta gauzatzea. 
- "Jorra" kontzeptua: premia eta gauzatzea. 
- Bakantzeko teknikak. 
- Ondoztatzeko teknikak. 

 
5.  Lurzoruen analisia eta medeagarrien ekarpena 

- Analisiak eta lagin-hartzeak.  
• Lurzoruaren eta zorupearen laginak hartzea. Metodoak eta erremintak. 
• Lurzoruen analisien parametro kimikoak. 
• Hostoen laginak hartzea. 
• Lurzoru- eta hosto-analisien parametrorik esanguratsuenen interpretazioa. 

- Ongarri organikoak eta mineralak. 
• Lurzoruko materia organikoa: lurzoruko mikroorganismoak, humusa, deskonposizioaren faseak, C/N erlazioa. 
• Ongarri organikoaren garrantzia. 
• Materia organikoaren ekarpena: simaurra, minda, konposta, ongarritze berdea, araztegietako lohiak.  
• Problematika. Mantenugaien ekarpena. 
• Ongarri mineralak: aberastasuna, ongarritze-unitateak (OU), OU/kg erlazioa, ongarri bakunak eta konposatuak, merkataritza-
aurkezpena, higroskopizitatea, formula, oreka. 
• Ongarritze mineralari buruzko legeak. 
• Makroelementuak: iturriak, ongarri mineral nagusiak eta aplikazioak. 
• Elementu sekundarioak: sufrea, kaltzioa eta magnesioa. 
• Mikroelementuak. 
• Ongarri mineral konposatuak eta konplexuak: nomenklatura, elementuen egoera, aplikazioak, konposaturik ohikoenak. 
• Ongarri mineralen konbinazioen bateragarritasunak eta bateraezintasunak. 

 2



Euskal Enplegu Zerbitzua  

- Ongarritzearen kalkulua. 
• Ongarritze organikoaren kalkulua. Erabili beharreko produktuak eta dosiak. 
• Ongarritze mineralaren kalkulua. Erabili beharreko produktuak eta dosiak. 
• Medeapenen kalkulua. Erabili beharreko produktuak. 
• Ongarritzearen kostuak. 

- Ongarria aplikatzeko teknikak. 
• Aplikatzeko sistemak: hondoko ongarritzea, azaleko ongarritzea, hosto-aplikazioa. 
• Aplikatzeko garaia. Aldi kritikoak. 
• Ongarritzeko makinak. Motak eta ezaugarriak. 

 
6.  Laboreen eta hazien barietateak 

- Zerealen eta aletarako lekadunen laborantza. Espezie eta barietaterik esanguratsuenak. 
- Bazka- eta belar-landareen laborantza. Espezie eta barietaterik esanguratsuenak. 
- Industria-landareen laborantza. Espezie eta barietaterik esanguratsuenak. 
- Sustraien eta tuberkuluen laborantza. Espezie eta barietaterik esanguratsuenak. 
- Hazien ezaugarri orokorrak. Hazien sailkapena. Haziak eta fruituak. Haziaren morfologia eta fisiologiaren oinarrizko alderdiak.  

• Haziaren nekazaritza-balioaren ezarpena: heldutasuna, ernetzeko ahalmena, purutasuna eta balio erreala. 
• Haziaren bigarren mailako ezaugarriak: hezetasuna eta pisu espezifikoa. 
• Hazi hautatuak: legeria, kategoriak. 
• Finkan bertan produzitutako haziaren erabilera. Problematika. 

- Hazien desinfekzioa eta tratamenduak. 
• Haziaren desinfekzioa: gaixotasunak, barneko eta kanpoko kutsadura. Besta arrisku batzuk: lurreko intsektuak, txoriak. 
• Produktu fitosanitarioak eta haziak desinfektatzeko duten eraginkortasuna.  
• Egin beharreko tratamenduak: motak eta erabilerak. Erabili beharreko tratamendu-ekipamenduak. 
• "Inokulazio" kontzeptua lekadunen hazietan: abantailak eta behar duten espezieak.  
• Inokulazio-motak: lurrarekin, merkataritza-produktuekin. 
• Beste tratamendu batzuk: inokulazioa, pelletizazioa, pildoratzea. 

 
7.  Ereintza eta birlandatzea 

- Zerealen, aletarako lekadunen eta bazka-landareen ereintza eta ereiteko ekipamenduak. 
- Industria-laboreen ereintza behin betiko alorrean. 
- Belardien ezarpena. Hazitokiak. Birlandatzea. 
- Erremolatxaren ereintza. 
- Patataren landaketa. 
- Landaketa-tarterik eta/edo ereintza-dosirik egokienen zehaztapena. 
- Ereiteko eta/edo birlandatzeko beharrezkoa den landare-materialaren kalkulua. 
- Erein aurretik herbizidak erabiltzeko premiaren zehaztapena. 
- Landare-materialaren egoera sanitarioaren egiaztapena. 
- Ereiteko eta/edo birlandatzeko lanak makinak behar bezala erabiliz egitea, aurreko lanak gauzatzea, eta, horretarako, arriskuak 

prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurri egokiak hartzea. 
- Ereintzaren eta/edo birlandatzearen egiaztapena eta hutsarteen zuzenketa. 

 
8.  Belarkien laborantzari lotutako oinarrizko araudia 

- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
- Ingurumen-araudia. 
- Elikagaien segurtasunari buruzko araudia belarkien produkzio eta manipulazioari dagokionez. 
- Ereintzan aplikatu beharreko ingurumen-arauak eta laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -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 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako 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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Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: belarki-laboreak 
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