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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA LABORANTZAKO LURZORUA ETA EGURALDIA (zeharkakoa) 
Espezifikoa 

Kodea  UF0001 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Barazkigintza eta loregintza Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Lurraren prestaketa, ereintza eta/edo birlandatzea barazkigintzako 

eta lore moztuko laborantzan. 
Iraupena 120 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Barazkien eta lore moztuen ereintza eta birlandatzea. Iraupena 70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0529_3 BARAZKIGINTZAKO EDO LORE MOZTUKO LABORANTZAN LURRA 
PRESTATZEKO, EREITEKO ETA/EDO BIRLANDATZEKO LANAK EGITEA gaitasuna-ataleko LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Lurzoruen edo substratuen motak eta horien ezaugarriak bereiztea, eta espeziearen egokigarritasunarekin eta hautatutako 

barietatearekin lotzea. 
EI1.1 Inguruko barazkien eta lore moztuen espezie eta barietaterik ohikoenak deskribatzea, eta laborantza-mota bakoitzaren 
eskakizunak identifikatzea. 
EI1.2 Lurzoru-moten ezaugarri fisiko, kimiko eta biologiko nagusiak deskribatzea. 
EI1.3 Lurzoruen azterketetarako laginak hartzeko teknikak eta metodoak deskribatzea. 
EI1.4 Materia organikoak lurzoruak aztertzeko, hobetzeko eta kontserbatzeko prozesuetan betetzen dituen funtzioak identifikatzea. 
EI1.5 Substratuen ezaugarriak eta horien nahasteak deskribatzea, eta labore-mota bakoitzean euskarri-material egokiena aplikatzea. 
EI1.6 Ureztatzeko urak laborantza-motaren premiei erantzuteko duen erabilgarritasuna, jatorria, kalitatea eta legezko egoera balioestea. 
EI1.7 Ustiapen baten behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Lurzoruaren edo substratuaren lagina hartzea. 
- Lurzoruaren edo substratuaren ezaugarri fisiko eta kimikoak eta emankortasun-maila identifikatzea eta balioestea. 
- Lurzoruaren edo substratuaren mota definitzea. 
- Lurzoruaren edo substratuaren analisiaren emaitzak bertan ezarriko diren laboreekin lotzea. 
- Lurzoru jakin batean labore jakin baten kontserbazioa eta hobekuntza bermatzeko egin beharreko lanak deskribatzea. 

 
A2: Inguruko eguraldia eta landatuko diren barazkietan eta lore moztuetan duen eragina deskribatzea. 

EI2.1 Barazkietan eta lore moztuetan eragina izan dezaketen meteoro-motak deskribatzea. 
EI2.2 Aparatu meteorologikoen datuak biltzea, eta, ondoren, aztertzea eta interpretatzea. 
EI2.3 Iragarpenetan eta aurreko emaitzetan oinarrituta, mapa meteorologikoak interpretatzea, klima epe laburrean aurreikusteko. 
EI2.4 Meteorologian erabiltzen diren unitate nagusiak eta datu meteorologikoak lortzeko ekipamenduak, aparatuak eta sistemak 
deskribatzea eta maneiatzea. 
EI2.5 Iragarpen meteorologikoak nekazaritza-lanen plangintzarekin lotzea. 

 
Edukiak 
1.  Lurzoruak: 

- Lurzorua. Lurzoruaren ezaugarri fisikoak. 
- Lurzoruko materia organikoa: ezaugarri fisiko, kimiko eta biologikoen gaineko ondorioak. 
- Lurzoruaren ezaugarri fisiko eta kimikoak: truke kationikorako ahalmena, lurzoru azidoak, lurzoru basikoak eta horien zuzenketa. 
- Lurzoruen gazitasuna: gazitasunaren zuzenketa. 
- Lurzoruaren kutsadura eta higadura. 
- Lurzorua mantentzeko sistemak. Hareaztatzeak. Lur-estalkiak. 

2.  Ongarritzea eta ongarriak: 
- Lurzoruaren analisia. Interpretazioa, zuzenketa eta ondorio praktikoak. Analisiak eta lagin-hartzeak. Lurzoruaren eta zorupearen 

laginak hartzea. Akatsak eta ondorioak. Metodoak eta erremintak. 
• Lurzoruaren analisien interpretazioa, zuzenketa eta ondorio praktikoak. 
• Medeagarri organikoak: motak, aplikatzeko garaiak, premien kalkulua, dosiak eta produktuak. 
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• Karezko medeagarriak: motak, premien kalkulua, aplikatzeko garaiak, dosiak eta produktuak. 
- Hondoko ongarritzea: motak, premien kalkulua, aplikatzeko garaiak, dosiak eta produktuak. 
- Medeapenek eta ongarritzeak ingurumenean duten eragina. 
- Lurzoruaren emankortasuna. Lurzoruaren emankortasuna definitzen duten aldagaiak. 
- Ongarriak: motak eta ezaugarriak. 

• Lurzoruko materia organikoa: lurzoruko mikroorganismoak, humusa, deskonposizioaren faseak, C/N erlazioa. 
• Ongarri organikoaren garrantzia. 
• Materia organikoaren ekarpena: simaurra, minda, konposta, ongarritze berdea, araztegietako lohiak. Mantenugaien ekarpena. 
• Ongarri mineralak: aberastasuna, ongarritze-unitateak, ongarritze-unitateen kalkulua, ongarri bakunak eta konposatuak, oreka-

formula. 
• Ongarritze mineralari buruzko legeak. 
• Makroelementuak: iturriak, ongarri mineral nagusiak eta aplikazioak. Nitrogenoa, fosforoa, potasioa.  
• Elementu sekundarioak: sufrea, kaltzioa, magnesioa. Mikroelementuak. 
• Ongarri mineralen konbinazioen bateragarritasunak. 

- Ongarria aplikatzeko teknikak. 
• Aplikatzeko sistemak: hondoko ongarritzea, azaleko ongarritzea, hosto-aplikazioak. 
• Aplikatzeko garaiak. Aldi kritikoak. 
• Ongarriak aplikatzeko makinak. Motak eta ezaugarriak. 

 
3.  Eguraldia eta klima: 

- Eguraldia eta klima. 
- Meteoroak: haizea, hodeiak, prezipitazio atmosferikoak, izozteak. 
- Fenologia eta agroklimatologia. 
- Eguraldiaren iragarpena. 
- Klima-eragilerik garrantzitsuenei eta fruta-arbolen garapenean duten eraginari buruzko oinarrizko jakintzak. 

• Eguzki-erradiazioa. Fotoperiodizitatea. Atmosferaren berotegi-efektua. 
• Tenperatura: izozterik gabeko aldiaren iraupena, zero begetatiboa, tenperatura kritikoak, tenperatura egokia, integral termikoa, 
termoperiodizitatea, bernalizazioa, letargia, latentzia eta lokartzea. 
• Haizeak mikrokliman duen eragina.  
• Klima-eragileek landareetan eragindako kalteen azterketa eta identifikazioa. 
• Serie meteorologikoak. Fruta-arbolen sentikortasuna neguko izozteen aurrean. 

- Fruta-arbolak tenperatura altuez eta baxuez babesteko metodoak. 
- Laborea txingorraz eta hezetasun handiegiaz eta txikiegiaz babesteko metodoak. 
- Laboreak haizeaz babesteko metodoak. 
- Aparatuen, ekipamenduen, sistemen, mapa meteorologikoen eta klimari buruzko beste informazio-iturri batzuen maneiua. 
- Mapa meteorologikoen interpretazioa, klima epe laburrean aurreikusteko. 
- Aurreikuspen meteorologikoen interpretazioa. 
- Datu meteorologikoen bilketa aparatu egokiekin. 

 
4.  Ureztatzeko ura: 

- Ureztatzeko ura: labore-multzo nagusietan bete beharreko ezaugarriak. 
- Ur-laginak hartzea, aztertzeko eta emaitzak interpretatzeko. 

• Ur-laginak hartzeko metodologia. 
• pH-metroa eta konduktibimetroa. 
• Azterketen emaitzarik esanguratsuenen interpretazioa. Landareen nutrizio-egoeraren ebaluazioa. 

 
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: Barazkigintza eta loregintza. 
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