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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-ATALA BARAZKIEN ETA LORE MOZTUEN EREINTZA ETA 

BIRLANDATZEA. Espezifikoa 
Kodea  UF0014 
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 Laborantzako lurzorua eta eguraldia (zeharkakoa) Iraupena 50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0529_2 BARAZKIGINTZAKO EDO LORE MOZTUKO LABORANTZAN LURRA 
PRESTATZEKO, EREITEKO ETA/EDO BIRLANDATZEKO LANAK EGITEA gaitasuna-ataleko LB2, LB3 eta LB4 lanbide-
burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Barazkigintzako edo lore moztuko ustiategi batean azpiegiturak instalatzeko eta hobetzeko aldez aurreko lanak egitea, plangintza 

teknikoaren arabera. 
EI1.1 Lurzati baten topografia, forma eta azalera balioestea, barazkigintzako edo lore moztuko ustiategirako azpiegitura-premiak 
zehazteko. 
EI1.2 Barazkigintzako edo lore moztuko laborantza ezartzeko sail bat egokitzean egin behar diren eremua husteko, berdintzeko eta 
zapaldak egiteko lanak eta lur-mugimenduak deskribatzea. 
EI1.3 Drainatze-sistema instalatzeko material eta makina egokiak zein diren adieraztea. 
EI1.4 Ura hartzeko eta ekartzeko obrak deskribatzea, baita beharrezkoak diren materialak eta makinak ere. 
EI1.5 Itxiturei, bideei, haize-babesei eta beste azpiegitura batzuei lotutako premiak zerrendatzea. 
EI1.6 Azpiegiturak hobetzeko eta instalatzeko lanei lotutako arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea. 
EI1.7 Azpiegiturak instalatzeko eta hobetzeko lanekin lotura duten ingurumen-babeseko neurriak laburtzea. 
EI1.8 Barazkigintzako edo lore moztuko laborantza ezartzeko definitutako finka baten kasu praktiko batean: 

- Egokitzeko aldez aurreko lanak egitea, beharrezkoak diren makinekin. 
- Erabili beharreko drainatzeari, materialei eta makinei lotutako premiak zehaztea. 
- Finka-, kokapen- eta labore-motaren arabera beharrezkoak diren azpiegiturak egitea. 
- Ureztapen-ura hartzeko eta ekartzeko beharrezkoak diren obrak zehaztea. 
- Aurreko lanak arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurri egokiak hartuta gauzatzea. 

 
A2: Lurzoruak edo substratuak prestatzea ereiteko eta/edo birlandatzeko eta, horretarako, egoki ezartzeko baliabide teknikoak erabili behar 

dira. 
EI2.1 Aurretik egindako lurzoruaren edo substratuaren analisiaren eta ezarri beharreko laborearen premien arabera, hondoko 
ongarritzearen premia zehaztea. 
EI2.2 Lurra prestatzeko eta hondoko ongarritzea egiteko prozedurak deskribatzea eta, horretarako, makina eta lanabes egokiak 
aukeratzea. 
EI2.3 Egin beharreko lan sekundarioak deskribatzea, ezarriko den laborearen eskakizunen arabera. 
EI2.4 Lurzorua prestatzeko erabiltzen diren ekipamenduak, makinak eta lanabesak eta horien mantentze-lanak deskribatzea. 
EI2.5 Lurzorua edo substratua prestatzean eta hondoko ongarritzean bete behar diren arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea. 
EI2.6 Lurra prestatzeko eta hondoko ongarritzea egiteko lanetan aplikatu behar diren ingurumen-babeseko neurriak adieraztea. 
EI2.7 Lurzorua edo substratuak desinfektatzeko prozedurak deskribatzea. EI2.8 Behar bezala zehaztutako lurzoru edo substratu baten 
kasu praktiko batean: 

- Lurzorua prestatzeko egin beharreko lan guztiak egiteko makina eta ekipamendu egokiak hautatzea. 
- Lurzoruaren edo substratuaren desinfekzio-premia zehaztea eta, hala badagokio, aplikatu beharreko produkturik egokiena 

hautatzea, segurtasun-araudia betez. 
- Lurzorua prestatzea, desinfektatzea eta ongarritzea makinak egoki erabilita eta, horretarako, arriskuak prebenitzeko eta 

ingurumena babesteko neurri egokiak hartzea. 
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A3: Laboreak ereiteko eta/edo birlandatzeko lanak egitea, eta, horretarako, agindutako espezifikazioei jarraitzea eta baliabide tekniko 
egokiak erabiltzea. 
EI3.1 Laboreak ereiteko eta/edo birlandatzeko prozedurak deskribatzea eta identifikatzea, eta, horretarako, makina eta lanabes egokiak 
aukeratzea. 
EI3.2 Landaketa-tarteen mota guztiak eta ereiteko dosia kalkulatzeko prozedurak deskribatzea. 
EI3.3 Ereiteko eta/edo birlandatzeko lanetan erabiltzen diren ekipamenduak, makinak eta lanabesak eta horien mantentze-lanak 
deskribatzea. 
EI3.4 Laboreak ereitean eta/edo birlandatzean bete behar diren enpresaren arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea. 
EI3.5 Ereiteko eta/edo birlandatzeko lanetan aplikatu behar diren ingurumen-babeseko neurriak adieraztea. 
EI3.6 Labore jakin bat ezartzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Inguruko lurzoruaren eta eguraldiaren eragina aztertzea. 
- Ereiteko eta/edo birlandatzeko beharrezkoa den landare-materiala kalkulatzea. 
- Landaketa-tarterik eta/edo ereintza-dosirik egokienak zehaztea. 
- Ereiteko eta/edo birlandatzeko beharrezkoak diren makinak, lanabesak eta erremintak zehaztea. 
- Landare-materialaren egoera sanitarioa egiaztatzea. 
- Laboreak gune babestu batean ezartzeko premia zehaztea. 
- Hala badagokio, substratuaren euskarri-mota zehaztea laborearen arabera. 
- Ereintza-prozesua egitea makinak egoki erabilita eta, horretarako, arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurri 

egokiak hartzea. 
 
Edukiak 
1.  Lurraren prestaketa barazkiak eta lore moztuak 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. 
• Are-lana. 
• Kultibadorea pasatzea. 
• Bibrokultorea eta errotokultorea pasatzea. 

- Hondealanak, lurpea lantzea, zerrendak, ildoak eta zuloak prestatzea. 
- Lurra egokitzeko lanetan erabiltzen diren makinen eta lanabesen prestaketa, erregulazioa eta mantentze-lanak. 
- Drainatze-sareen motak: trazadurak, hodiak, lurraren sestra-kurbekiko egokigarritasuna. 
- 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. 
- Ingurumen-arauak eta laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 

 
2.  Lurzoruen desinfekzioa: 

- Lurzoruaren agente patogenoak. Sintomatologia eta identifikazioa. 
- Lurzorua desinfektatzearen helburua eta horretarako metodoak. 
- Lurzoruaren prestaketa desinfektatzeko. 
- Lurzoruak desinfektatzea metodo fisikoen bitartez. 

• Desinfektatzeko metodo fisikoak. Ezaugarriak. 
• Ur-lurrunaren bidezko desinfekzioa. Ekipamendua eta maneiua. 
• Solarizazioa. Ekipamendua eta maneiua. 
• Biozida-ekintza sistemetako nematodo, intsektu, onddo, bakterio, birus eta belar gaiztoen gain. 

- Lurzoruen desinfekzioa produktu kimikoekin. 
• Desinfektatzeko metodo kimikoak. Ezaugarriak. 
• Desinfekzioa gasa aplikatuta. Produktuak. Ekipamendua eta maneiua. 
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• Desinfekzioa produktu likidoak aplikatuta. Produktuak. Ekipamendua eta maneiua. 
• Desinfekzioa pikortatuak aplikatuta. Produktuak. Ekipamendua eta maneiua. 
• Biozida-ekintza nematodo, intsektu, onddo, bakterio, birus eta belar gaiztoen gain, erabilitako produktuaren arabera. 
• Aplikazioa aire zabalean edo gune itxietan. 
• Lurzoruaren aireztapena eta garbiketa. 
• Desinfektatutako gunearen seinaleztapena. 

- Segurtasun- eta higiene-arauak. 
• Pestiziden eta ongarrien erabilera eraginpean hartzen duen araudia. 
• Desinfektatzaileek gizakiaren gorputzean dituzten efektuak. 
• Intoxikazioen eta erreduren sintomak. 
• Lehen laguntzak. 
• Garraioan, zamalanetan, biltegiratzean eta manipulazioan aintzat hartu beharrekoak. 
• Babesteko metodoak eta ekipamenduak. 
• Aplikatzailearen eta laguntzaileen higienea. 

 
3.  Landaketa: 

- Barazkien eta lore moztuen espezieak eta barietateak. 
• Barazkien eta lore moztuen espezie eta barietate nagusien deskribapen botanikoa, ezaugarri agronomikoak eta merkataritza-

ezaugarriak. 
- Landaketa-tarteak. Landatzeko lekuan eragina duten faktoreak. 

• Faktore sozioekonomikoak. 
• Faktore geografikoak. 
• Klima-faktoreak. 
• Faktore edafologikoak. 

- - Markaketa. 
- Landaketan erabilitako makinen eta lanabesen prestaketa, erregulazioa eta mantentze-lanak. 
- Ereiteko eta/edo birlandatzeko beharrezkoa den landare-materialaren kalkulua. 
- Landaketa-tarteen eta/edo ereintza-dosien zehaztapena. 
- Landare-materialaren egoera sanitarioaren egiaztapena. 
- Labore bat gune babestu batean ezartzeko premiaren zehaztapena. 
- Ereintza-prozesua egitea makinak erabilita. 

 
4.  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 -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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