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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA KONTROL FITOSANITARIOKO METODOEN APLIKAZIOA 

LANDARE, LURZORU ETA INSTALAZIOETAN (zeharkakoa). Espezifikoa 
Kodea  UF0007 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Basoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Basotze eta baso-tratamenduen kudeaketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Baso-tratamenduen kudeaketa. Iraupena 220 

Basogintza-lanen plangintza 40 
Landareen, lurzoruaren eta instalazioen egoera sanitarioaren 
zehaztapena eta kontrol-metodoen aukeraketa (zeharkakoa) 60 

Baso-suteen prebentzioa. 30 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea nekazaritzako, 
lorezaintzako eta mendiko lanetan (zeharkakoa) 

Iraupena 

30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0729_3 BASO-TRATAMENDUEN KUDEAKETA gaitasun-atalarekin LB2 lanbide-burutzapenarekin 
(tratamendu fitosanitarioen aplikazioari dagokionez). 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Landare, lurzoru eta instalazioetan kontrol fitosanitarioko metodoak aplikatzea, eta, horretarako, ezarritako espezifikazio teknikoei 
jarraitzea eta makinak eta erremintak behar bezala maneiatzea. 

EI1.1 Tratamendu agrokimiko eta biologikoetan erabilitako makinak eta erremintak, eta horien maneiua deskribatzea. 
EI1.2 Kontrol fitosanitarioko metodoetan erabilitako makinetan eta erremintetan egin beharreko mantentze-lanak, oinarrizko 
konponketak eta egokitze sinpleak azaltzea. 
EI1.3 Kontrol-metodo agrokimikoak eta biologikoak aplikatzean erabilitako ekipamendu, makina eta erreminten erregulazioa eta 
doikuntza deskribatzea. 
EI1.4 Produktuen dosien eta nahasketen prestaketa deskribatzea, fabrikatzaileak gomendatutako prozeduren arabera. 
EI1.5 Kontrol fitosanitarioko metodoak aplikatzeko moduak azaltzea. 
EI1.6 Tratamendu agrokimikoak eta biologikoak aplikatzean hartu beharreko segurtasun-neurriak eta ingurumenaren babesari 
lotutakoak adieraztea. 
EI1.7 Izurriak, gaixotasunak eta fisiopatiak kontrolatzeko eta prebenitzeko metodo biologiko, fisiko edo kimiko baten aplikazioaren kasu 
praktiko batean: 

- Tratamendu agrokimikoak edo biologikoak aplikatzean erabilitako makina eta erreminten eragingailuen elementuak eta 
funtzioa identifikatzea. 

- Erabili beharreko makinak eta erremintak prest jartzea. 
- Hala badagokio, makina edo ekipamendua eskatutako lan-aldagaien arabera krokatzea eta erregulatzea. 
- Saldak edo hautsak fabrikatzaileak eta indarrean dagoen araudiak gomendatutako prozeduren arabera prestatzea. 
- Makinekin trebetasunez lan egitea, eta eskatutako lan-erritmoak eta lan-kalitateak lortzea. 
- Erabilitako makinak, ekipamenduak eta materiala behar bezala garbitzea. 
- Aplikatzeko eta garbitzeko prozesuaren hondakinak edo azpiproduktuak jasotzea. 
- Makinak hurrengo lanerako erabilera-egoera onean geratzen direla egiaztatzea. 
- Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeari, ingurumena babesteari eta elikagaien 

segurtasunari buruzko neurri egokiak hartzea. 
 

 
Edukiak 
1.  Pestizidak aplikatzeko makinak: motak, kontserbazioa eta erregulazioa. 

o Produktu fitosanitarioak aplikatzeko metodoak. 
o Instalazioen intsektu-garbiketa, desinfekzioa eta arratoi-garbiketa. 
o Produktuak emateko ekipoak: mota bakoitzaren funtzionamendua. 
o Makina eta ekipamendu nagusiak. 
o Sailkapena: hautseztagailuak, ihinztagailuak, atomizagailuak, lainoztagailuak, langarreztagailuak. 
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o Produktu fitosanitarioen prestaketa, nahasketa eta aplikazioa. 
o Eragiteko prozedurak. 
o Tratamenduetarako makinen eta ekipamenduen prestaketa, erregulazioa eta kalibrazioa. 
o Prestatzea. 
o Salden edo hautsen prestaketa. Horien aplikazioa. 
o Aplikazio-prozesuko produktuen edo azpiproduktuen bilketa. 
o Ekipamenduen garbiketa, mantentze-lanak eta berrikuspenak. 
o Aplikazio-praktikak. 
o Kasu praktikoak garatzeko ariketak. 
o Hondakinak desagerraraztea. 
o Hutsik dauden ontzien desagerraraztea. 

2.  Kontrol fitosanitarioari lotutako arriskuen prebentzioa eta jardunbide egokiak. 
o Produktu fitosanitarioen erabilerak osasunerako dituen arriskuak. 

• Langilearen esposizio-maila. 
• Produktu fitosanitarioek osasunerako dituzten arriskuak. 
• Produktu fitosanitarioen hondakinak: hirugarrenentzako arriskuak. 
• Intoxikazioak eta osasunerako beste ondorio kaltegarri batzuk. 

o Prebentzio-neurriak eta aplikatzailearen babesa. 
o Babes fitosanitarioaren jardunbidea. 
o Lehen laguntzak. 
o Pestiziden erabilerak ingurumenerako dituen arriskuak: 

• Erresistentzia. 
• Produktu fitosanitarioen hondakinak. 
• Ingurumenaren kutsadura. 
• Arintze-neurriak. 

o Trazabilitate-printzipioak. 
o Ingurumen-jardunbide egokiak jardunbide fitosanitarioan (hondakinen, hutsik dauden ontzien eta abarren maneiua). 

3.  Izurri, gaixotasun, belar gaizto eta fisiopatien kontrolari lotutako oinarrizko araudia. 
o Lanaren eta osasunaren arteko erlazioa: 

• Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia. 
• Produktu fitosanitarioen erabilerari buruzko araudia. 
• Arau-hausteak eta zehapenak 
• Nekazarien gizarte-segurantza. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. 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: Basotze eta baso-tratamenduen kudeaketa              
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