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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-ATALA LURRAREN PRESTAKETA AZPIEGITURAK INSTALATZEKO ETA 

FRUTA-ARBOLAK LANDATZEKO Espezifikoa 
Kodea  UF0010 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Frutagintza Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Lurraren prestaketa eta fruta-arbolen landaketa. Iraupena 120 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Laborantzako lurzorua eta eguraldia (zeharkakoa) Iraupena 50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0527_2 LURRA PRESTATZEKO ETA FRUTA-ARBOLAK LANDATZEKO LANAK EGITEA 
gaitasun-ataleko LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Azpiegitura sinpleak hobetzeko eta instalatzeko beharrezkoak diren lanak zehaztea (plantazioaren inguruneak dituen baldintzen 

arabera), lan horiek kasu praktiko batean identifikatzea eta egitea, eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta 
ingurumen-araudia aplikatzea. 
EI1.1 Baldintza topografikoen eta lurzatiaren baldintzek azpiegitura-premiak zehazteko eginkizunean duten eragina zehaztea. 
EI1.2 Lurra plantaziora egokitzeko beharrezkoak diren lanak deskribatzea (garbiketa, hondakinak kentzea, sastrakaz garbitzea eta lur-
mugimenduak). 
EI1.3 Fruta-arbolen sail batean drainatze- eta hustuketa-sistema instalatzeko material eta makina egokiak zein diren adieraztea. 
EI1.4 Fruta-arbolen premia hidrikoei erantzuteko beharrezkoak diren obrak (ura hartzeko eta ekartzeko obrak), materialak eta makinak 
deskribatzea. 
EI1.5 Fruta-arbolen sail bateko itxiturei, bideei, haize-babesei eta beharrezkoak diren beste azpiegitura batzuei lotutako premiak, eta 
horiek egiteko erabilitako materialak eta baliabideak ezartzea. 
EI1.6 Finkan azpiegiturak hobetzeko eta instalatzeko lanak egiteko, eta instalazio horiek mantentzeko eta maneiatzeko erabili beharreko 
makinak eta ekipamenduak deskribatzea. 
EI1.7 Lanak egitean kontuan hartu beharreko ingurumen-segurtasunerako eta laneko arriskuak prebenitzeko arauak deskribatzea. 
EI1.8 Fruta-arbolen ustiategi bat ezartzeko finka baten behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Lurra plantaziora egokitzeko aldez aurreko lanak egitea, beharrezkoak diren makinekin. 
- Erabili beharreko drainatzeari, materialei eta makinei lotutako premiak zehaztea, eta drainatzeak eta hustubideak instalatzeko 

faseak sekuentziatzea. 
- Instalazioaren funtzionamendu egokia egiaztatzea. 
- Finka-, kokapen- eta labore-motaren arabera beharrezkoak diren azpiegiturak egitea, eta egiteko beharrezkoak diren 

eragiketak sekuentziatzea. 
- Ureztapen-ura hartzeko eta ekartzeko beharrezkoak diren obrak zehaztea. 
- Lan bakoitzerako makina, ekipamendu eta erreminta egokiak hautatzea, prestatzea eta maneiatzea. 
- Aurreko lanak ingurumen-segurtasunerako eta laneko arriskuak prebenitzeko arauak aplikatuta gauzatzea. 

EI1.9 Fruta-arbolak tenperatura altuez eta baxuez babesteko metodoak. 
EI1.10 Laborea txingorraz eta hezetasun handiegiaz eta txikiegiaz babesteko metodoak. 
EI1.11 Laboreak haizeaz babesteko metodoak. 
EI1.12 Lurra babesteko eta lubakiak konpontzeko obrak. 

 
A2: Lurra prestatzeko eta, horren bidez, laborearen ezarpen-baldintza egokiak lortzeko beharrezkoak diren lanak azaltzea, lan horiek kasu 

praktiko batean egitea, eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia kontuan hartzea. 
EI2.1 Fruta-arbolak landatu aurretik lurra prestatzeko eta, horren bidez, azaleko eta hondoko lanak egiteko erabili beharreko teknikak 
deskribatzea. 
EI2.2 Lurra prestatzean azaleko eta hondoko lanak egiteko erabil daitezkeen ekipamenduak, makinak eta lanabesak, eta horien 
mantentze-lanak eta maneiua deskribatzea. 
EI2.3 Lurra prestatzean, azaleko eta hondoko lanetan erabiltzeko traktorearen, ekipamenduen eta lanabesen erregulazioa deskribatzea. 
EI2.4 Aurretiazko medeagarri- eta ongarri-motak aztertutako lurzoruaren ezaugarrien eta aplikatzeko metodoaren arabera bereiztea. 
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EI2.5 Medeagarri organikoen eta karezkoen premia lurzoruen analisiaren eta espeziearen eskakizunen arabera zehaztea, eta 
aplikatzeko garaia, modua eta dosia adieraztea. 
EI2.6 Aurretik egindako lurzoru-analisiaren eta ezarri beharreko laborearen premien arabera, hondoko ongarritzearen premia zehaztea. 
EI2.7 Lurra medeatzeko eta ongarritzeko lanak egiteko erabili beharreko ekipamenduak, makinak eta lanabesak, eta horien mantentze-
lanak eta maneiua deskribatzea. 
EI2.8 Lurra prestatzeko lanetan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko hartu beharreko neurriak deskribatzea. 
EI2.9 Fruta-laborantza bat ezartzeko lurraren prestaketa-lanen behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Sakoneko lanik komenigarriena, egiteko unea, beharrezkoak diren makinak eta lanabesak eta horien erregulazioa zehaztea. 
- Lurzoruaren analisiaren arabera, medeagarrien eta hondoko ongarrien premiaren, horiek egiteko une egokiaren eta 

beharrezkoak diren makinen eta lanabesen inguruko erabakia hartzea. 
- Azaleko lanik komenigarriena, egiteko unea, beharrezkoak diren makinak eta lanabesak eta horien erregulazioa zehaztea. 
- Ikuspuntu tekniko eta ekonomikotik egokienak diren makinak, lanabesak, ekipamenduak eta produktuak hautatzea, eta horien 

maneiua eta mantentze-lanak eskakizun teknikoen arabera egitea. 
- Lurra prestatzeko eta medeagarriak eta ongarriak gaineratzeko lanak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeko 

eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea. 
 

A3: Fruta-arbolak landatzeko teknikak eta metodoak deskribatzea, kasu praktiko batean agindutako espezifikazioen eta baliabide 
teknikoaren arabera beharrezkoak diren lanak/eragiketak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta 
ingurumen-araudia aplikatzea. 
EI3.1 Fruta-arbolak banatzeko tarteak eta sistemak deskribatzea eta zuhaitz-landareen dentsitatea eta elkarren arteko distantzia behar 
bezala ezartzea, espeziearen, lurraren ezaugarri fisikoen eta proiektatutako landaketa-motaren arabera. 
EI3.2 Landaketa-sistemetan erabilitako markaketa-lanabesak zerrendatzea eta zuinketa-teknikak deskribatzea. 
EI3.3 Zuloak egiteko moduak adieraztea, eta garairik egokiena, beharrezkoak diren neurriak eta, lurraren eta landatu beharreko 
espeziearen arabera, makinen eta ekipamenduen premiak aipatzea. 
EI3.4 Zuhaitz-landareen etiketa eta egoera sanitarioa egiaztatzea, eta landatzeko egokitze- eta kontserbazio-lan egokiak egitea. 
EI3.5 Fruta-arbolen formazio-sistemetarako beharrezkoak diren zurkaitzak eta bermatzeko egiturak zerrendatzea. 
EI3.6 Landatzeko prozesua zehaztea, dauden modalitateak adieraztea (erabili beharreko zuhaitz-landarearen, lurraren ezaugarrien eta 
inguruko klimatologiaren arabera), eta kasu bakoitzean egokiena den unea eta sakonera adieraztea. 
EI3.7 Zuhaitz-landareen behar bezalako sustraitzea eta garapena ziurtatzeko plantazioan beharrezkoa den lehen mantentze-maila 
zehaztea. 
EI3.8 Laborearen landaketa-lanak eta hasierako zainketak egiteko erabiltzen diren ekipamenduak, makinak eta lanabesak, eta horien 
maneiua eta mantentze-lanak deskribatzea. 
EI3.9 Landatzeko lanetan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko hartu beharreko neurriak deskribatzea. 
EI3.10 Fruta-arbolen landaketaren behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Landaketaren tarte eta dentsitate egokia zehaztea, ezarri beharreko fruta-arbolaren espeziearen arabera. 
- Plantazioaren zuinketa ezarritako esparrura egokituta egitea. 
- Lurra zulatzeko modua hautatzea, irizpide tekniko eta ekonomikoen arabera eta makina eta erreminta egokiekin. 
- Zurkaiztatzea eta beharrezkoak diren berme-egiturak zehaztea, ustiategiaren formazio-sistemaren arabera. 
- Landare-materiala hartzeko eta egiaztatzeko eragiketak eta laboreak egokitzeko, kontserbatzeko eta oinarrizko zainketak 

egiteko eragiketak zehaztea, laboreen egoeraren eta produkzio-plangintzaren arabera. 
- Lan bakoitzerako egokienak diren makinak, lanabesak eta ekipamenduak hautatzea, eta horien maneiua eta mantentze-lanak 

eskakizun teknikoen arabera egitea. 
- Landatzeko prozesuan espero diren akats nagusiak eta horiek konpontzeko modua deskribatzea. 
- Zuhaitz-landareak landatzeko prozesua egitea, eta, horretarako, hautatutako modua kontuan hartzea, landatzeko sistema 

errespetatzea eta laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea. 
 
Edukiak 
1.  Lurraren prestaketa fruta-arbolak landatzeko.  

- Garbiketa eta berdinketa. 
- 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-lan astuna. 

- Lurzoruak prestatzeko azaleko 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. 

 2



Euskal Enplegu Zerbitzua  

• Are-lana. 
• Kultibadorea pasatzea. 
• Bibrokultorea eta errotokultorea pasatzea. 

- Lurra egokitzeko lanetan erabiltzen diren makinen eta lanabesen prestaketa, erregulazioa eta mantentze-lanak. 
- Hondoko ongarriak eta medeagarriak aplikatzea. 
- Drainatze-sareen motak: trazadurak, hodiak, lurraren sestra-kurbekiko egokigarritasuna. 
- Drainatze-sareei, materialei eta erabili beharreko makinei lotutako premien identifikazioa eta zehaztapena. 
- Drainatzeko materialak: PVCko eta PEko hodiak. 
- Material iragazleak: naturalak eta aurrefabrikatuak. 
- Haize-babesak: naturalak eta artifizialak. 
- Finkaren itxiturak: zimenduak, hormak, hesiak. 
- Zerbitzubideak: makadama, zoladurak, hormigoia, legarrak, asfaltoak. 
- Instalazio elektrikoak: argi-puntuak. 
- Ureztapen-ekipamendua: burua, ura banatzeko hodiak eta igorgailuak. 
- Ura hartzeko, ekartzeko eta biltegiratzeko beharrezkoak diren teknikak, materialak eta ekipamenduak. 
- Instalazioen funtzionamenduaren egiaztapena. 
- Ingurumenari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko arauak. 
 

2.  Landaketa. 
- Fruta-arbolen espezieak eta barietateak. 

• Fruta pipitadunen fruta-arbolen espezie eta barietate nagusien deskribapen botanikoa, ezaugarri agronomikoak eta 
merkataritza-ezaugarriak. 

• Fruta hezurdunen fruta-arbolen espezie eta barietate nagusien deskribapen botanikoa, ezaugarri agronomikoak eta 
merkataritza-ezaugarriak. 

• Fruitu subtropikalen fruta-arbolen espezie eta barietate nagusien deskribapen botanikoa, ezaugarri agronomikoak eta 
merkataritza-ezaugarriak. 

• Zitrikoen espezie eta barietate nagusien deskribapen botanikoa, ezaugarri agronomikoak eta merkataritza-ezaugarriak. 
• Fruitu lehorren espezie eta barietate nagusien deskribapen botanikoa, ezaugarri agronomikoak eta merkataritza-ezaugarriak. 
• Fruta-arbolen patroien ezaugarriak. Kidetasuna, barietatea/patroia. Barietate eta patroi berriak. 

- Landaketa-tarteak. Landatzeko lekuan eragina duten faktoreak. 
• Faktore sozioekonomikoak. 
• Faktore geografikoak. 
• Klima-faktoreak. 
• Faktore edafologikoak. 
• Markaketa. 

- Lurraren zuinketa eta zulaketa (eskuzkoa eta mekanikoa). 
- Landaketa- eta formazio-sistemak. Lotutako landaketak. Landaketa puruak. Arbolen forma. Landaketa-dentsitatea. Eragina duten 

faktoreak. Landaketa-tartea: tarte erreala, tarte angeluzuzena, hiruzulokako tartea, kartetako bosteko urre moduko tartea. 
Landaketa-sisteman eragina duten faktoreak. Espezieen eta barietateen aukeraketa. 

- Landaketa.  
• Landatzeko garaia. 
• Zuhaitz-landareen prestaketa, landatzeko. 
• Landaketarako piketeak jartzea edo trazadura egitea. 
• Landatzeko prozesua. 
• Landaketaren ondorengo zainketak. 

- Zuhaitz-landareak landatzeko prozesua egitea. 
- Bermatzeko egitura. 
- Zurkaitzak. 
- Landaketan erabilitako makinen eta lanabesen prestaketa, erregulazioa eta mantentze-lanak. 
 

3.  Lurraren prestaketari eta fruta-arbolen landaketari lotutako oinarrizko araudia. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
- Ingurumen-araudia. 

 
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. 
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– 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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