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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA FRUTA-ARBOLEN INAUSKETA ETA TXERTAKETA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0011 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Frutagintza Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Laborantza-eragiketak eta frutaren bilketa. Iraupena 200 

Lurzoruaren maneiua, ureztapena eta ongarritzea. 80 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Frutaren bilketa, garraioa, biltegiratzea eta egokitzea. 

Iraupena 
40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0528_2 FRUTA LANDU, BILDU, GARRAIATU ETA LEHEN EGOKITZEA EGITEKO 
ERAGIKETAK EGITEA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Landutako fruta-arbolen espezie nagusiak definitzea, inausteko, gidatzeko eta txertatzeko teknikak deskribatzea, kasu praktiko batean 

beharrezkoak diren laborantza-eragiketak egitea eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia 
aplikatzea. 
EI1.1 Fruta-arbolen espezieen organo begetatiboak eta ugalketa-organoak identifikatzea. 
EI1.2 Fruta-arbolen espezie bakoitzerako txertaketa-motarik egokiena deskribatzea. 
EI1.3 Fruta-arbolen espezie bakoitzaren formazio-, produkzio- eta gaztetze-inausketetarako sistemarik egokienak deskribatzea. 
EI1.4 Zurkaiztatzeko sistemak eta arbola garatzean horiek mantentzeko lanak deskribatzea. 
EI1.5 Loreak eta fruituak bakantzeko teknikak deskribatzea. 
EI1.6 Landare-hondakinak baliatzeko egin beharreko eragiketak deskribatzea. 
EI1.7 Inausketa- eta txertaketa-lanak egiteko erabiltzen diren ekipamenduak, makinak eta erremintak, eta horien maneiua eta 
mantentze-lanak deskribatzea. 
EI1.8 Aplikatu beharreko ingurumenari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko oinarrizko araudia deskribatzea. 
EI1.9 Behar bezala zehaztutako fruta-arbolen sail baten kasu praktiko batean: 

- Adar nagusiak aukeratzea. 
- Landareak behar bezala osatzeko, gidatzeko eta birsortzeko kendu beharreko adarrak eta kimuak adieraztea. 
- Landarediaren eta produkzioaren arteko orekari eusteko landare helduei kendu beharreko adarrak eta kimuak aukeratzea. 
- Arbolaren garapen eta produkzio egokiari begira, arbola zurkaiztatzeko, bakantzeko, txertatzeko eta inausteko premia eta, 

hala badagokio, modua adieraztea. 
- Erreguladore-mota eta aplikatzeko unea hautatzea. 
- Barietatea berritzeko txertaketa-mota egokia aukeratzea. 
- Landare-hondakinak behar bezala maneiatzea. 
- Aurreko eragiketak egiteko material eta erreminta egokiak aukeratzea, eta oinarrizko maneiua eta mantentze-lanak egitea. 
- Mozketak eta txertaketak egitea, eta, horretarako, ingurumenari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko oinarrizko araudia 

aplikatzea. 
 
Edukiak 
1.  Txertaketa 

- Formazio begetatiboak eta fruitu-emaileak. 
• Begi-motak: zur-begiak, lore-begiak (normalak, sorrak, arrotzak) eta konposatuak. 
• Adaxka edo formazio begetatiboak: adaxka normala edo zur-adaxka, xurgatzailea, brindila eta azkona. 
• Adaxka edo formazio fruitu-emaileak: adaxka mistoa, brindila koroatua, maiatzeko adaxka, azkon koroatua, lanburda eta 

txifona. 
- Fruta-arbolen fisiologia: garapen begetatiboa, loraketa eta fruktifikazioa. 
- Fruta-arbolen hedapena txertaketa bidez. 
- Txertaketa-mota. 
- Txertaketa egiteko garaiak. 
- Txertaketa egiteko erremintak. 
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- Barietatearen berriztapena eta aldaketa txertaketa bidez: txertaketa egokiaren, materialen eta erreminten aukeraketa. 
- Ingurumenari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko arauak. 

 
2.  Inausketa  

- Inausketaren printzipio orokorrak. 
- Inausketaren helburua. 
- Hazkunde begetatiboaren eta produktiboaren arteko oreka. 
- Inausketaren printzipio orokorrak. 

• Fruta-arbolaren egitura eta morfologia. 
• Aireko aldearen hazkundea. 
• Landarea hazteko urteko aldiak. Ziklo begetatiboa. 
• Fruta-arbolaren bizitzaren faseak. 
• Inausketaren helburua. Oreka fisiologikoa. 
• Inausketa-motak eta inausketa-sistemak. 
• Inausketaren oinarrizko arauak landarediaren eta produkzioaren arteko oreka lortzeko. 
• Inausteko eskuzko ekipamenduak eta ekipamendu mekanikoak. 
• Kimuak eta adarrak biltzeko ekipamenduak. 
• Erreminten desinfekzioa. 
• Fruta-arbolen adarren bilakaera. 
• Hainbat espezieren egoera fenologikoa. 

- Formazio-inausketarako teknikak fruta-arbolen formazio libreetan: basoa, piramidea, erabilera. 
- Formazio-inausketarako teknikak eutsitako fruta-arbolen formazioetan: palmeta. 
- Fruta-arbolen fruktifikazio- eta berriztapen-inausketetarako teknikak: pipitadunen, hezurdunen, zitrikoen, fruitu lehorren eta 

subtropikalen fruta-arbolak. 
- Fruta-kimuen formaziorako estimulua. 
- Fruta-arbolen berriztapen- eta gaztetze-inausketa. 
- Inausteko erremintak eta makinak. 
- Inausketa-mozketen gauzatzea eta babesa. 
- Landare-hondakinen maneiua. 
- Ingurumen-arauak eta laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 

 
3.  Loreen eta fruituen hartzea eta bakantzea 

- Fruituaren hartzearen eta bakantzearen maneiua. 
- Hartzeko lagungarriak. 
- Eskuzko bakantzeak eta bakantze kimikoak. 
- 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 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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