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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA LABORANTZA-ERAGIKETAK, UREZTAPENA ETA ONGARRITZEA 

(zeharkakoa) Espezifikoa 
Kodea  UF0003 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Barazkigintza eta loregintza Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Laborantza-eragiketak eta barazkiak eta lore moztuak biltzea. Iraupena 200 

Loreen eta barazkien bilketa, biltegiratzea eta garraioa. 80 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Berotegien mantentze-lanak eta maneiua. Iraupena 

40 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0528_2 BARAZKIAK ETA LORE MOZTUAK LANTZEKO, BILTZEKO, GARRAIATZEKO 
ETA LEHEN EGOKITZEA EGITEKO ERAGIKETAK EGITEA gaitasun-ataleko LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ureztapen-sistema egoki erabiltzea barazkien eta lore moztuen garapen optimoa ziurtatzeko. 

EI1.1 Ureztapena optimizatzeko premia hidrikoetan eragina duten ingurumen-faktoreak eta oinarrizko neurketa-tresnak deskribatzea. 
EI1.2 Gainazaleko ureztapena, aspertsiozko ureztapena eta ureztapen lokalizatua (gainazalean edo lurperatua) deskribatzea, eta horien 
abantailak eta eragozpenak adieraztea. 
EI1.3 Ureztatzaileen elkarteek edo beste erakunde batzuek uraren kontsumoari buruz emandako datuak interpretatzea. 
EI1.4 Ureztapena lurzoruaren ezaugarrien, tentsiometroen irakurketetan ateratako emaitzen eta laboreen egoera fisiologikoaren arabera 
aplikatzea. 
EI1.5 Ureztapen-instalazio bateko elementuak identifikatzea, eta horien funtzionamendua eta mantentze-lanen puntu kritikoak labur-
labur deskribatzea. 
EI1.6 Ureztatzeko uraren kalitatea definitzen duten ezaugarririk garrantzitsuenak eta lagin bat hartzeko era egokia deskribatzea, eta 
ureztatzeko uraren analisi baten daturik adierazgarrienak interpretatzea. 
EI1.7 Garbiketa-ureztapenaren premia zehaztea, ur-motaren eta lur- edo substratu-motaren arabera. 
EI1.8 Laborantza hidroponiko baten ureztapenaren maneiua deskribatzea. 
EI1.9 Barazkigintzako eta lore moztuko laborantzaren ureztapenari dagozkion arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko 
neurriak deskribatzea. 
EI1.10 Barazkigintzako edo lore moztuko laborantzako kasu praktiko batean, garapen-dentsitateari eta ureztatzeko sistemari 
dagokionez behar bezala zehaztuta egonik: 

- Ureztapen bakoitzaren iraupena kalkulatzea, premia hidrikoaren eta ureztapen-premien arabera. 
- Ureztapena aplikatzea eta kontrol-sistema automatikoak eta ureztapena hasteko eta eteteko denborak ezartzea. 
- Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurri egokiak aplikatzea. 

 
A2: Barazkien eta lore moztuen nutrizio-premiei erantzuteko ongarritzea, agindutako gomendioen arabera. 

EI2.1 Lurzoruaren emankortasuna definitzen duten ezaugarririk garrantzitsuenak, lagin bat hartzeko era egokia eta lurzoruaren analisi 
bat interpretatzeko modua deskribatzea. 
EI2.2 Hosto-lagin bat hartzeko modua deskribatzea eta garaia eta hosto-mota zehaztea, espeziearen arabera. 
EI2.3 Ongarri-mota nagusiak deskribatzea, eta, horretarako, ongarrien ezaugarririk garrantzitsuenak eta dauden bateraezintasunak 
adieraztea. 
EI2.4 Agindutako nutrizio-soluzioak prestatzea, ongarrien etiketak interpretatzea eta behar diren ongarri-kantitateak kalkulatzea. 
EI2.5 Ongarriak lurzoruan, hostoetatik edo ureztapen bidez aplikatzeko ekipamenduak deskribatzea, eta horiek erregulatzeko modua 
eta mantentze-lanen puntu kritikoak adieraztea. 
EI2.6 Drainatzeen, xurgatze-zunden, konduktibimetroen eta pH-metroen erabilera deskribatzea, hidroponikoan nahiz lurrean 
aurreikusitako ekarpenekiko aldeak zuzentzeko. 
EI2.7 Ongarriak erabiltzean bete behar diren segurtasun-neurriak eta ingurumenaren babes-neurriak deskribatzea. 
EI2.8 Behar bezala zehaztutako labore batean lurzoruan eta hostoetan aplikatu beharreko mantenugaiei buruzko gomendio jakin baten 
kasu praktiko batean: 

- Erabili beharreko ongarri komertzialak hautatzea. 
- Nutrizio-soluzioak prestatzeko eta aplikatzeko modua adieraztea. 
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- Soluzio amak edo kontzentratuak prestatzea lurzorurako edo laborantza hidroponikorako eta prezipitatuak saihestea, 
ureztapenean txertatzeko ureztapen-sistemaren eta agindutako gomendioen arabera. 

- 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 aplikatzea, eguraldi egokiarekin eta produktuaren banaketa uniformea lortzeko ekipamendu egokiekin. 
- Aurreko eragiketak egitean norbera babesteko neurriak, elikadura-segurtasuneko neurriak eta ingurumena babesteko neurriak 

betetzea. 
 
A3: Barazkiak eta lore moztuak ongi hazteko beharrezkoak diren laborantza-lanak egitea. 

EI3.1 Nahi ez diren belarren eta lurzoruaren egoera fisikoaren arabera beharrezkoak diren lanak deskribatzea. 
EI3.2 Labore bakoitzera hobekien egokitzen den zurkaitza jartzeko lanak deskribatzea. 
EI3.3 Inausketa berdeak edo puntak kentzeko lanak eta hostoen garbiketa deskribatzea, landareak zurkaitzetara egokitzeko eta 
argiztapen- eta aireztapen-ezaugarriak hobetzeko. 
EI3.4 Loreen hartzea bideratzea, labore bakoitzari hobekien egokitzen zaion teknika aplikatuta polinizazioa egoki gertatzen dela 
ziurtatzeko. 
EI3.5 Produkzioa erregulatzea, eta, horretarako lore-sortei puntak kentzea eta lore sekundarioak edo fruituak desagerraraztea, 
produkzioa eta kalitatea hobetzeko. 
EI3.6 Laboreetan lanak egiteko erabiltzen diren ekipamenduak eta makinak deskribatzea, baita horien maneiua eta desinfekzioa ere. 
EI3.7 Barazkigintzako eta lore moztuko laborantzaren laborantza-zaintzak egitean bete behar diren arriskuak prebenitzeko eta 
ingurumena babesteko neurriak deskribatzea. 
EI3.8 Barazkigintzako edo lore moztuko laborantzako kasu praktiko batean, behar bezala zehaztutako egoera fisiologikoa izanik: 

- Egin daitezkeen zurkaiztatzeak egitea eta egoera bakoitzerako egokiena zen den erabakitzea. 
- Barazkia edo lore moztua inaustea edo horiei punta moztea, behar izanez gero. 
- Lore sekundarioak desagerraraztea, fruituak bakantzea edo sortei puntak kentzea, laborearen arabera. 
- Landare-hondakinak sailkatzea, geroago baliatzeko edo desagerrarazteko. 
- Lan horiek egitean arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea. 

 
Edukiak 
1.  Laborantza-eragiketak: 

- Baratzeko landareak: Garapen begetatiboaren fisiologia, loraketa eta fruktifikazioa. Merkataritzako barietateak eta espezieak. 
- Lore mozturako landareak: Garapen begetatiboaren fisiologia Loraketa. Merkataritzako barietateak eta espezieak. 

 
2.  Inausketa: 

- Inausketa: inausketa berdearen eta puntak kentzeko lanen printzipio orokorrak 
• Inausketaren helburua. 
• Hazkunde begetatiboaren eta ugalketa-hazkundearen arteko oreka. 
• Fruituen mamitzearen eta bakantzearen maneiua. 
• Hartzeko lagungarriak. 
• Eskuzko bakantzeak. 
• Gaztetzeko inausketa. 

- Landare-hondakinen tratamendua: Sailkapena. Desagerraraztea eta baliatzea. 
- Nekazaritza-hondakinen tratamendua: Sailkapena, desagerraraztea eta baliatzea. 

 
3.  Ureztapena: 

- Ureztatzeko uraren kalitatea: Ureztatzeko uraren kalitatea definitzen duten aldagaiak. Ur-laginak hartzea. Ur-analisi baten 
interpretazioa. 

- Barazkien eta lore moztuen premia hidrikoak: Ebapotranspirazioa. Balantze hidrikoan eragina duten klima-faktoreak. 
- Ureztatze-sistemak: Gainazaleko ureztapena. Ureztapen lokalizatua, gainazalekoa eta lurpekoa. Ureztapenaren eraginkortasuna. 

Ureztapenaren uniformetasuna. 
- Hidroponia: Ur-ekarpenak. Ekipamendu hidroponikoak. Laborantza hidroponikoaren maneiua. 
- Ureztatzeko instalazioak: 

• Ponpaketa- eta iragazte-estazioa. 
• Nutrizio-soluzioak eta soluzio sanitarioak injektatzeko sistemak. 
• Ura banatzeko sistema. 
• Ur-igorgailuak. 
• Ureztatzeko instalazioaren maneiua eta lehen mantentze-lanak. 
• Emariaren eta presioaren erregulazioa eta egiaztapena. 
• Sistemaren garbiketa. 
• Ureztapenaren uniformetasunaren neurketa. 
• Lurzoruaren hezetasunaren neurketa. 
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- Babestutako barazkigintzarekin lotutako ingurumen-neurriak. 
- Ingurumeneko eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak. 

• Ongarritzea Medeagarri organikoak: motak, aplikatzeko garaiak, premien kalkulua, gehitzeko makinak, erregulatzea eta 
oinarrizko mantentzea. 

• Karezko medeagarriak: motak, aplikatzeko garaiak, premien kalkulua, gehitzeko makinak, erregulatzea eta oinarrizko 
mantentze-lanak. 

• Hondoko ongarritzea: motak, aplikatzeko garaiak, premien kalkulua, gehitzeko makinak, erregulatzea eta oinarrizko 
mantentze-lanak. 

• Medeapenek eta ongarritzeak ingurumenean duten eragina. 
- Lurzoruaren emankortasuna. 
- Lurzoruaren emankortasuna definitzen duten aldagaiak. 
- Analisiak eta lagin-hartzeak. Lurzoruaren eta zorupearen laginak hartzea. Akatsak eta ondorioak. Metodoak eta erremintak. 
- 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. 

- Ongarritzearen kalkulua. 
• Ongarritze organikoaren kalkulua. Erabili beharreko produktuak eta dosiak. 
• Ongarritze mineralaren kalkulua. Erabili beharreko produktuak eta dosiak. 
• Medeapenen kalkulua. Erabili beharreko produktuak. 
• Ongarritzearen kostuen kalkulua. 

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

 
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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