
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 

PRESTAKUNTZA-ATALA BELARKI-LABOREEN GARRAIOA ETA BILTEGIRATZEA Espezifikoa 
Kodea  UF0005 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Belarki-laboreak. Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Laborantza-eragiketak eta bilketa belarkien laborantzan Iraupena 200 

Laborantza-eragiketak, ureztapena eta ongarritzea. (Zeharkakoa) 80 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Belarki-laboreen bilketa. 

Iraupena 
60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0524_2 BELARKI-LABOREAK LANDU, BILDU, GARRAIATU ETA BILTEGIRATZEKO 
ERAGIKETAK EGITEA gaitasun-ataleko LB5 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Produktuak eta azpiproduktuak behar bezala garraiatzea eta biltegiratzea, eta, horretarako, ekipamendu eta instalazio egokiak 

erabiltzea. 
EI1.1 Biltzeko eta garraiatzeko metodoak deskribatzea. 
EI1.2 Produktu bakoitzaren garraioak bete beharreko baldintzak eta ibilgailuen ezaugarri fisikoak deskribatzea. 
EI1.3 Belarki-laboreen garraioari eta biltegiratzeari lotutako arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea. 
EI1.4 Biltegiek produktu bakoitzarekin bete beharreko eskakizun nagusiak deskribatzea: dimentsioak, eraikuntza-materialak, aireztapena 
eta abar. 
EI1.5 Biltegiratutako edo siloratutako produktua kontrolatzeko plana ezartzea: aldez aurreko eta aldizkako desinfekzioak, kontrolatu 
beharreko parametroak, neurketen maiztasuna eta sortzen diren arazoen konponketa. 
EI1.6 Belarki-produktuen eta belarki-azpiproduktuen garraioari eta biltegiratzeari lotutako arriskuak prebenitzeko eta ingurumena 
babesteko neurriak deskribatzea. 

 
Edukiak 
1.  Belarki-laboreen biltegiratzea eta kontserbazioa 

- Labore-mota guztien biltegiratzea eta kontserbazioa. Biltegi/aletegiak. Bazkarako siloak. Aletarako siloak. Zereal-lehortegiak. 
Tabako-lehortegia. 

- Eraikuntza-ezaugarriak: dimentsioak, materialak eta akaberak. 
- Aireztapen-sistemak: naturala, artifiziala. 
- Hezetasuna eta tenperatura neurtzeko elementuak. 
- Aplikatu beharreko ingurumen-arauak eta laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
- Aplikatu beharreko kalitateari eta elikagaien segurtasunari buruzko 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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: belarki-laboreak 
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