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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA LABORANTZA-ERAGIKETAK, UREZTAPENA ETA ONGARRITZEA 

(zeharkakoa) Espezifikoa 
Kodea  UF0003 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Belarki-laboreak. Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Laborantza-eragiketak eta bilketa belarkien laborantzan Iraupena 200 

Belarki-laboreen bilketa. 60 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Belarki-laboreen garraioa eta biltegiratzea. 

Iraupena 
60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0524_2 BELARKI-LABOREAK LANDU, BILDU, GARRAIATU ETA BILTEGIRATZEKO 
ERAGIKETAK EGITEA gaitasun-ataleko LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
  

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Laboreak ureztatzea, eta, horretarako, ureztatzeko instalazioa behar bezala erabiltzea. 

EI1.1 Laboreen premietan eragina duten ingurumen-faktoreak eta oinarrizko neurketa-tresnak zerrendatzea. 
EI1.2 Ureztatzeko instalazioa -eskuzkoa edo automatikoa- deskribatzea, eta uniformetasun-koefizienteak egiaztatzea, ureztapenaren 
eraginkortasunerako. 
EI1.3 Laboreek egoera begetatibo bakoitzean dituzten premia hidrikoak deskribatzea. 
EI1.4 Ureztapena lurzoruaren ezaugarrien, laborearen egoera begetatiboaren, klimatologiaren eta tentsiometroen irakurketaren arabera 
aplikatzea. 
EI1.5 Garbiketa-ureztapenen premiak zehaztea, drainatzeen, lurzoruaren ehunduraren eta ureztatzeko uraren eroankortasun 
elektrikoaren arabera. 
EI1.6 Ureztatzeko lanei lotutako arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea. 
EI1.7 Labore eta lurzoru jakin baten kasu praktiko batean: 

- Ureztatzeko sistemarik egokiena aukeratzea. 
- Sistemaren osagaiak eta horien funtzioak identifikatzea. 
- Ureztapen-dosia eta funtzionamendu-orduen kopurua kalkulatzea. 
- Metro koadro eta ureztapen bakoitzeko beharrezkoak diren ur-litroak zehaztea. 
- Sistemaren kontrol-elementuak azaltzea. 
- Ureztatzeko sistema behar bezala maneiatzea, eta, horretarako, arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurri 

egokiak hartzea. 
- Ureztatzeko sistemaren mantentze-lanak azaltzea eta egitea. 

 
A2: Gomendatutako ongarriak edo medeagarriak aplikatzea, eta, horretarako, ekipamendu egokiak erabiltzea. 

EI2.1 Lurzoru baten emankortasuna zehazten duten elementuak, lurzoru- eta ur-lagin bat hartzeko modua eta laginaren analisia 
interpretatzeko modua definitzea. 
EI2.2 Belarki-labore baten hosto-analisia egiteko beharrezkoak diren hostoak hartzeko prozesua deskribatzea: hartu beharreko hostoak 
eta garaia. 
EI2.3 Belarki-laboreen gabeziarik garrantzitsuenen sintomak deskribatzea. 
EI2.4 Landareen nutrizioan erabilitako elementu kimikoak zerrendatzea, eta belarkien laborantzan ohikoenak diren ongarriak, horien 
ezaugarri nagusiak eta bateraezintasunak deskribatzea. 
EI2.5 Ongarrien etiketak behar bezala interpretatzea eta agindutako soluzioak prestatzeko ongarrien kantitateak behar bezala 
kalkulatzea. 
EI2.6 Ongarriak belarki-laboreetan, ureztapen bidez edo hostoetatik aplikatzeko ekipamenduak deskribatzea, eta horiek erregulatzeko 
modua eta mantentze-lanen puntu kritikoak adieraztea. 
EI2.7 Ongarrien aplikazioari lotutako arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea. 
EI2.8 Belarki-labore jakin baten, ureztatzeko instalazio jakin baten eta ongarritzeko plan jakin baten kasu praktiko batean: 

- Erabili beharreko ongarri komertzialak hautatzea. 
- Nutrizio-soluzioak prestatzea eta aplikatzea. 
- Sistemaren kontrol-elementuak azaltzea. 
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- Ongarritzeko ekipamendua behar bezala maneiatzea, eta, horretarako, arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko 
neurri egokiak hartzea. 

- Ongarritzeko ekipamenduaren mantentze-lanak azaltzea eta egitea. 
 
A3: Landareen eta lurzoruaren laborantza-lanak egitea, belarki-laborearen arabera. 

EI3.1 Nahi ez diren belarren eta lurzoruaren egoera fisikoaren arabera beharrezkoak diren lanak deskribatzea. 
EI3.2 Beharrezkoa denean, laborera hobekien egokitzen den zurkaitza jartzeko lanak deskribatzea. 
EI3.3 Inausketa berdeak edo puntak kentzeko lanak eta, beharrezkoa izanez gero, hostoen garbiketa deskribatzea. 
EI3.4 Belarki-labore bakoitzean loreak polinizatzen laguntzeko modua deskribatzea (intsektu polinizatzaileekin, hormonekin edo 
ongarritzeko eta/edo erakartzeko elementuekin). 
EI3.5 Produkzioa erregulatzea, eta, horretarako lore-sortei puntak kentzea eta loreak edo fruituak kentzea, produkzioa eta kalitatea 
hobetzeko. 
EI3.6 Belarkien laborantza bakoitzean lanak egiteko makinak eta lanabesak deskribatzea. 
EI3.7 Laborantza-lanei lotutako arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak adieraztea. 
EI3.8 Belarki-labore eta lurzoru jakin baten kasu praktiko batean: 

- Landareekin egin beharreko eragiketak zerrendatzea, eta horretarako beharrezkoak diren lanabesak aukeratzea. 
- Egin beharreko laborantza-lanak zerrendatzea, kasu bakoitzerako makina egokiak aukeratzea eta horien erregulazioa 

azaltzea. 
- Erabilitako makina eta ekipamendu guztien kontserbazio- eta mantentze-lanak azaltzea. 
- Aurreko lanak arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurri egokiak hartuta gauzatzea. 

 
Edukiak 
1.  Lurzoruaren maneiua 

- Ura lurzoruan. Ura xurgatzeko eta atxikitzeko ahalmena. 
- Topografiak eta lurzoruaren babesak balantze hidrikoan eta higaduran duten eragina. 
- Lurzoruaren lur-lantze mekanikoa. Lur-lantzearen helburuak. Oinarrizko lanak. 
- Goldatzeko lanabesak. Lur-lantzearen eragozpenak.  
- Lur-lantze mekanikoaz bestelako sistema alternatiboak lurzorua maneiatzeko.  
- Lur-lantze murriztua. 
- Lurra ez lantzea. 
- Landare-estaldura geldoak. Uzta-hondakinen xehatzea. Aplikatu beharreko ingurumen-arauak eta laneko arriskuak prebenitzeko 

arauak. 
 
2.  Ureztapena 

- Ureztatzeko uraren kalitatea definitzen duten parametroak. 
- Belarki-laboreen premia hidrikoak. 
- Ebapotranspirazioa. 
- Laborearen balantze hidrikoan eragina duten klima-faktoreak. 
- Ureztatze-sistemak: gainazaleko ureztapena, aspertsiozkoa, gainazalekoa eta lurpekoa. 
- Ureztapenaren eraginkortasuna eta uniformetasuna. 
- Ureztatzeko instalazioak. 
- Ponpaketa- eta iragazte-estazioa. 
- Fertirrigazio-sistemak. 
- Ura banatzeko sistemak. 
- Ur-igorgailuak. 
- Ureztatzeko instalazioaren maneiua eta lehen mantentze-lanak. 
- Uraren emari eta presioaren erregulazioa eta egiaztapena. 
- Sistemaren garbiketa. 
- Ureztapenaren uniformetasunaren neurketa. 
- Lurzoruaren hezetasunaren neurketa. 
- Aplikatu beharreko ingurumen-arauak eta laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 

 
3.  Ongarritzea 

- Lurzoruaren emankortasuna. 
- Lurzoruaren emankortasuna definitzen duten faktoreak. 
- Lurzoruaren laginak hartzea. 
- Lurzoruaren analisi baten interpretazioa. 
- Belarki-laboreen nutrizio-premiak. 
- Funtsezko elementuak. 
- Nutrizio-egoeraren diagnostikoa. 
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- Uztak ateratzea. 
- Laborearen egoera sanitarioa. 
- Ongarritzearen aplikazioa. 
- Lurzoru-aplikazioa. 
- Hosto-aplikazioa. 

 
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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: belarki-laboreak 
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