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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA LURZORUAREN MANEIUA, UREZTAPENA ETA ONGARRITZEA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0012 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Frutagintza Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Laborantza-eragiketak eta frutaren bilketa. Iraupena 200 

Fruta-arbolen inausketa eta txertaketa. 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 LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Lurraren topografian, ezaugarri edafikoetan eta landare-estalkian oinarrituta, plantazio bakoitzeko lurzoruaren mantentze-lan egokiak 

zehaztea, lan horiek kasu praktiko batean egitea, eta, horretarako, ingurumen-araudia eta laneko arriskuak prebenitzeko araudia 
kontuan hartzea. 
EI1.1 Lurzoru batek uraren xurgatze eta atxikitzeari eta higadurari dagokionez dituen ezaugarririk garrantzitsuenak deskribatzea. 
EI1.2 Fruta-arbolen sail batean egiten diren lan nagusiak, eta horien funtzioa, eragozpenak eta erabilitako lanabesak adieraztea. 
EI1.3 Lurzoruaren mantentze-lanak egiteko erabiltzen diren ekipamenduak, makinak eta lanabesak, eta horien maneiua eta mantentze-
lanak deskribatzea. 
EI1.4 Aplikatu beharreko ingurumenari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko oinarrizko araudia deskribatzea. 
EI1.5 Lur-lantze konbentzionaleko plantazio baten kasu praktiko batean, topografia, lurzorua eta plubiometria behar bezala zehaztuta 
egonik: 

- Egin beharreko lanen kopurua eta garaia adieraztea, eta lan bakoitzean lurzoruak bete beharreko baldintzak, sakonera eta 
erabilitako lanabesa zehaztea. 

- Lan bakoitzarekin lortu nahi diren helburuak azaltzea. 
- Lan bakoitzean erabili beharreko ekipamenduak, makinak eta lanabesak adieraztea. 
- Erabilitako ekipamenduak, makinak eta lanabesak hautatzea, maneiatzea eta horien oinarrizko mantentze-lanak egitea. 
- Lanak makinekin, ekipamenduekin eta lanabesekin egitean, ingurumenari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko 

oinarrizko araudia aplikatzea. 
 
A2: Landare-estalkia eta landare-hondakinak maneiatzeko eta nahi ez diren landareak kontrolatzeko beharrezkoak diren lanak adieraztea, 

lan horiek kasu praktiko batean egitea, eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 
EI2.1 Lurzorua maneiatzeko lur-lantze konbentzionalaz bestelako sistema alternatiboak deskribatzea. 
EI2.2 Landare-estalkia ezartzeko, maneiatzeko eta mantentzeko teknikak deskribatzea, eta ezartzeko eta garatzeko beharrezkoak diren 
baldintzak adieraztea. 
EI2.3 Hondakinak eta nahi ez diren landareak maneiatzeko teknika mekanikoak eta kimikoak deskribatzea. 
EI2.4 Frutagintzaren arloko ingurumen-jardunbide egokien aplikazioari lotutako laguntzak deskribatzea. 
EI2.5 Belarra eta landare-hondakinak maneiatzeko lanak egiteko erabiltzen diren ekipamenduak, makinak eta lanabesak, eta horien 
maneiua eta mantentze-lanak deskribatzea. 
EI2.6 Aplikatu beharreko ingurumenari, laneko arriskuak prebenitzeari eta elikagaien segurtasunari buruzko oinarrizko araudia 
deskribatzea. 
EI2.7 Behar bezala zehaztutako fruta-arbolen sail baten kasu praktiko batean, zerrendatan antolatutako landare-estalki bat maneiatzen 
bada: 

- Belar-zerrendaren zabalera adieraztea. 
- Estalkia ezartzeko eragiketa-motak eta eragiketa horiek egiteko garaia deskribatzea, eta erabilitako lanabesa edo 

ekipamendua, produktuak eta dosiak adieraztea. 
- Estalkiaren aldizkako mantentze-lan motak eta horiek egiteko garaia deskribatzea, eta erabilitako lanabesa edo ekipamendua, 

produktuak eta dosiak adieraztea. 
- Sortutako landare-hondakinetan aplikatutako tratamendua adieraztea. 
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- Estalkiak okupatu gabeko inguruko belarra kontrolatzeko tratamenduak lanabes edo ekipamendu, produktu eta dosi egokiekin 
egitea. 

- Estalkiko belarra kontrolatzeko tratamenduak lanabes edo ekipamendu, produktu eta dosi egokiekin egitea. 
- Landare-hondakinak ekipamendu egokiarekin maneiatzea eta behar bezalako erabilera ematea. 
- Erabilitako erremintak, ekipamenduak, makinak eta lanabesak hautatzea, maneiatzea eta horien oinarrizko mantentze-lanak 

egitea. 
- Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, ingurumenari, laneko arriskuak prebenitzeari eta elikagaien segurtasunari buruzko 

oinarrizko araudia aplikatzea. 
 
A3: Ureztatzeko dauden sistemak deskribatzea, horien efizientzian eragina duten faktoreak adieraztea, eta, kasu praktiko batean, 

ureztapenaren aplikazioaren plangintza egitea, ureztatzea, instalazioko mantentze-lanak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuak 
prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 
EI3.1 Ureztapena optimizatzeko premia hidrikoetan eragina duten ingurumen-faktoreak eta oinarrizko neurketa-tresnak zerrendatzea. 
EI3.2 Gainazaleko ureztapena, aspertsiozko ureztapena eta ureztapen lokalizatua (gainazalekoa edo lurpekoa) deskribatzea, eta horien 
abantailak eta eragozpenak adieraztea. 
EI3.3 Ureztapenaren efizientzian eragina duten faktorerik garrantzitsuenak zerrendatzea. 
EI3.4 Ureztatzaileen elkarteek edo beste erakunde batzuek uraren kontsumoari buruz emandako datuak interpretatzea. 
EI3.5 Ureztatzeko instalazio bateko elementuak identifikatzea, eta horien funtzionamendua eta kontrolaren eta mantentze-lanen puntu 
kritikoak labur-labur deskribatzea. 
EI3.6 Ureztatzeko uraren kalitatea definitzen duten ezaugarririk garrantzitsuenak eta lagin bat hartzeko era egokia deskribatzea, eta 
ureztatzeko uraren analisi bat interpretatzea. 
EI3.7 Ureztapen-zuzkidura eta ureztapen-modulua kalkulatzeko metodoak deskribatzea, laborantza-premien eta balantze hidrikoaren 
arabera. 
EI3.8 Garbiketa-ureztapenen premiak zehaztea, drainatzearen eta lurzoruaren eta ureztatzeko uraren ezaugarrien arabera. 
EI3.9 Aplikatu beharreko ingurumenari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko oinarrizko araudia deskribatzea. 
EI3.10 Fruta-arbolen sail baten kasu praktiko batean, arbolen dentsitate eta garapenari eta ureztatzeko sistemari dagokionez behar 
bezala zehaztuta egonik: 

- Ureztapen-motarik egokiena hautatzea eta aukeraketa argudiatzea. 
- Sistemaren osagaiak eta horien funtzioak identifikatzea, eta oinarrizko mantentze-lanak egitea. 
- Ureztapen bakoitzaren zuzkidura eta iraupena kalkulatzea, balantze hidrikoaren eta laborantza-premien arabera. 
- Efizientziaz ureztatzea eta kontrol-sistema automatikoak eta ureztapena hasteko eta eteteko denborak ezartzea. 
- Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, ingurumenari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko oinarrizko araudia 

aplikatzea. 
 
A4: Lurzoruaren emankortasuna aztertzeko metodoak eta emankortzeko eta ongarritzeko produktu-mota nagusiak eta horiek aplikatzeko 

metodoak azaltzea, produktu horiek kasu praktiko batean prestatzea eta gaineratzea, eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeko 
neurriak eta ingurumen-araudia kontuan hartzea. 
EI4.1 Lurzoruaren emankortasuna definitzen duten ezaugarririk garrantzitsuenak, lagin bat hartzeko era egokia eta lurzoruaren analisi 
bat interpretatzeko modua deskribatzea. 
EI4.2 Lurzoruaren analisi bat interpretatzeko modua eta ongarritze-premiak kalkulatzeko metodoa deskribatzea. 
EI4.3 Hosto-, lurzoru- eta ur-lagin bat hartzeko modua deskribatzea. 
EI4.4 Ongarri-mota nagusiak deskribatzea, eta, horretarako, ongarrien ezaugarririk garrantzitsuenak eta dauden bateraezintasunak 
adieraztea. 
EI4.5 Ongarrien etiketak interpretatzea eta agindutako nutrizio-soluzioak prestatzeko beharrezkoak diren ongarrien kantitateak 
kalkulatzea. 
EI4.6 Ongarriak lurzoruan, hostoetatik edo ureztapen bidez aplikatzeko ekipamenduak deskribatzea, eta horiek erregulatzeko modua 
eta mantentze-lanen puntu kritikoak adieraztea. 
EI4.7 Aplikatu beharreko ingurumenari, laneko arriskuak prebenitzeari eta elikagaien segurtasunari buruzko oinarrizko araudia 
deskribatzea. 
EI4.8 Behar bezala zehaztutako fruta-arbolen sail batean lurzoruan eta hostoetan aplikatu beharreko mantenugaiei buruzko gomendio 
zehatz baten kasu praktiko batean: 

- Erabili beharreko ongarri komertzialak hautatzea. 
- Ongarria lurzoruan aplikatzeko eta gaineratzeko garaia eta horretarako erabili beharreko lanabesa edo ekipamendua 

adieraztea. 
- Nutrizio-soluzioak prestatzeko eta aplikatzeko modua adieraztea. 
- Ongarriak lurzoruan aplikatzea eta gaineratzea, eta, horretarako, lanabes edo ekipamendu egokiak erabiltzea. 
- Nutrizio-soluzioak fabrikatzaileak eta indarrean dagoen araudiak gomendatutako prozeduren arabera prestatzea. 
- Nutrizio-soluzioak zuhaitzen adaburuan aplikatzea, eguraldi egokiarekin eta produktuaren banaketa uniformea lortzeko 

ekipamendu egokiekin. 
- Ongarriak aplikatzeko ekipamenduak eta erremintak hautatzea, maneiatzea eta horien oinarrizko mantentze-lanak egitea. 
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- Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, ingurumenari, laneko arriskuak prebenitzeari eta elikagaien segurtasunari buruzko 
oinarrizko araudia aplikatzea. 

 
Edukiak 
1.  Lurzoruaren maneiua 

- Ura xurgatzeko eta atxikitzeko ahalmena. 
- Topografiak eta lurzoruaren babesak balantze hidrikoan eta higaduran duten eragina. 
- Lurzoruak kontserbatzeko eta maneiatzeko neurriak. 
- Lurzoruen higadura. Lurzoruak maneiatzeko teknikak: lurra lantzea eta ez lantzea, abantailak eta eragozpenak, modalitateak. 
- Belar gaiztoen ezaugarri orokorrak. Belar gaiztoak: kontzeptua. Belar gaiztoen sailkapena eta identifikazioa. Belar gaiztorik 

ohikoenak, labore-motaren eta urtaroaren arabera. 
- Zoru biluziak lurra landu gabe eta herbizidak aplikatuta kontserbatzeko eta maneiatzeko teknikak. Kontzeptua. Lur-lantze 

konbentzionalarekiko abantailak eta eragozpenak. Prestaketa-lanak: lurpea lantzea eta alperra pasatzea. Herbiziden aplikazioa. 
Motak, laboreen eta aplikatzeko metodoen arabera. Aplikatzeko garaia. Badaezpadako neurriak. 

- Lurzoruaren lur-lantze mekanikoa. Lur-lantzearen helburuak. 
- Lur-lantze konbentzionala: 

• Egin beharreko lanen kopuruaren eta garaien identifikazioa. 
• Lortu nahi diren helburuen azalpena. 
• Erabilitako ekipamenduak, makinak eta lanabesak hautatzea, mantentzea eta maneiatzea. 

- Oinarrizko lanak. 
- Goldatzeko lanabesak. 
- Lur-lantzearen eragozpenak. 
- Lur-lantze mekanikoaz bestelako sistema alternatiboak lurzorua maneiatzeko. 
- Lur-lantze murriztua. Kontzeptua. Abantailak eta eragozpenak. 

• Herbiziden aplikazioa zerrendatan. Motak, laboreen eta aplikatzeko metodoen eta garaien arabera. 
• Lurra zerrendatan lantzeko teknikak. Aplikatzeko metodoak eta erabili beharreko makinak. 
• Landare-estalki biziak.  
• Kontzeptua. Lurra landu gabeko beste sistema batzuekiko eta lur-lantze konbentzionalarekiko abantailak eta eragozpenak. 
• Aldi baterako belarki-laboreak: kontzeptua, abantailak eta eragozpenak, urteko lurperatze berdea. 
• Belardi iraunkorrak: kontzeptua, abantailak eta eragozpenak, espezieak, ongarritze osagarria. 

- Estalki geldoak. 
- Landare-estalkien kontrola. 
- Estalkien ereintza. 
- Estalkien kontrol mekanikoa eta kimikoa. 
- Estalki geldoen maneiua. 
- Landare-hondakinen maneiua ekipamendu egokiekin. 
- Ingurumen-arauak eta laneko arriskuak prebenitzeko arauak lurzorua maneiatzean. 

 
2.  Ureztapena 

- Ureztapen-uraren kalitatea. Ureztatzeko uraren kalitatea definitzen duten aldagaiak. 
- Premia hidrikoak eta ureztatzeko programazioa. 

• Balantze hidrikoa. Laboreen ur-premiak zehazteko metodoak. 
• Ebapotranspirazioa. Kontzeptua eta neurtzeko metodoak. 
• Laboreen ur-premiak. 
• Ureztapen-zuzkidura. 
• Ureztatzeko maiztasuna eta egutegia. 

- Balantze hidrikoan eragina duten klima-faktoreak. 
- Ureztatzeko sistemak. 
- Gainazaleko ureztapena. 
- Aspertsiozko ureztapena. 
- Ureztapen lokalizatua, gainazalekoa eta lurpekoa. 
- Ureztapen-efizientzia. 
- Ureztapenaren uniformetasuna. 
- Ureztatzeko instalazioak. 
- Ponpaketa- eta iragazte-estazioa. 
- Ureztatzeko uraren ponpaketa- eta banaketa-ekipamenduaren kontserbazio- eta mantentze-lanak. 
- Nutrizio-soluzioak eta soluzio sanitarioak injektatzeko sistemak. 
- Ura banatzeko sistema. 
- Ur-igorgailuak. 
- Ureztatzeko instalazioaren maneiua eta lehen mantentze-lanak. 
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- Emariaren eta presioaren erregulazioa eta egiaztapena. 
- Sistemaren garbiketa. 
- Ureztapenaren uniformetasunaren neurketa. 
- Lurzoruaren hezetasunaren neurketa. 
- Ingurumen-arauak eta laneko arriskuak prebenitzeko arauak ureztapenari dagokionez. 
 

3.  Lurzoruaren ongarritzea 
- Funtsezko elementuak. 
- Fruta-arbolen nutrizio-premiak. 
- Nutrizio-egoeraren diagnostikoa. 
- Hosto-analisia: hostoen laginak hartzea, eta analisiaren interpretazioa, zuzenketa eta ondorio praktikoak. 
- Uztak ateratzea. 
- Produktibitate-maila. 
- Laborearen egoera sanitarioa. 
- Ongarritzeko gomendio bat egitea. 
- Nutrizio-egoera. 
- Lurzoruaren ezaugarriak. 
- Erabilgarri dagoen ura. 
- Aurreko urteetako produkzioa. 
- Beharrezkoak diren mantenugaien aplikazioa. 
- Lurzoru-aplikazioa. 
- Hosto-aplikazioa. 
- Enborrean jarritako injekzioen bidezko aplikazioa. 
- Erabiliko diren ongarrien hautaketa. 
- Ongarria aplikatzeko garaiaren eta lanabesaren identifikazioa. 
- Nutrizio-soluzioen prestaketa, eguraldi egokiarekin eta ekipamenduak behar bezala erabilita. 
- Ongarriak aplikatzeko ekipamendu eta erreminten hautaketa, maneiua eta oinarrizko mantentze-lanak. 
- Ingurumen-arauak eta laneko arriskuak prebenitzeko arauak ongarria aplikatzean. 

 
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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