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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-ATALA INSTALAZIOAK ETA HORIEN EGOKITZEA, GARBIKETA ETA 

DESINFEKZIOA (zeharkakoa). Espezifikoa 
Kodea  UF0008 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Frutagintza Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Nekazaritzako mekanizazioa eta instalazioak. Iraupena 120 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Traktoreen mantentze-lanak, prestaketa eta maneiua (zeharkakoa). Iraupena 50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bar dator UC0526_2 TRAKTOREAK MANEIATZEA ETA NEKAZARITZAKO INSTALAZIOAK 
MUNTATZEA, ETA HORIEN MANTENTZE-LANAK EGITEA gaitasun-ataleko LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
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. 
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 behar bezala 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 lortuz, eta laneko arriskuak prebenitzeko 

eta ingurumena babesteko neurriak aplikatuz. 
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 lortuz, eta laneko arriskuak prebenitzeko 

eta ingurumena babesteko neurriak aplikatuz. 
 
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. 
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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. 

- Berotegiak, tunelak eta lur-estalkiak: Funtzioak. Motak. Neurriak. Erabiltzen diren materialak. Tenperatura. Argia. Instalazioa eta 
muntaketa. Kontrol- eta automatizazio-gailuak.  

- Ur- eta elektrizitate-instalazioen oinarrizko osagaiak: ureztatzea. Funtzioak. Motak. 
- 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 gauzatzea. 
- 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. 
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- Gorputz-kalteen motak eta lehen laguntzak. 
- Sute-kasuetarako jardunak. 

 
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 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 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: Frutagintza 
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