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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
LANDAREEN, LURZORUAREN ETA INSTALAZIOEN EGOERA 
SANITARIOAREN ZEHAZTAPENA ETA KONTROL-METODOEN 
AUKERAKETA (zeharkakoa) 

Baldintzatua 

Kodea  UF0006 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Basoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Basotzeak eta basoko tratamenduak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Baso-tratamenduak Iraupena 180 

Basoko eta mendia babesteko lanak 60 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Kontrol fitosanitarioko metodoen aplikazioa landare, lurzoru eta 

instalazioetan (zeharkakoa). 
Iraupena 

60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC1126_2 BASO-TRATAMENDUAK EGITEA gaitasun-ataleko LB2 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Landareen, lurzoruaren eta instalazioen egoera sanitarioa deskribatzea, abiapuntuko egoera bat zehazteko. 

EI1.1 Fauna baliagarririk ohikoena deskribatzea eta ezagutzea, eta horren presentzia balioestea, jardunak txikiagotzeko. 
EI1.2 Egindako behaketan oinarrituta, landare, lurzoru eta lokaletan kalteak eragiten dituzten agente parasitario eta ez-parasitario, belar, 
nutrizio-gabezia, gaixotasun eta fisiopatiarik ohikoenak deskribatzea eta ezagutzea. 
EI1.3 Landare, lurzoru eta instalazioetan zaintza aplikatzeko eta arazo sanitarioak detektatzeko kasu praktiko batean: 

- Aurrez ezarritako protokoloa aplikatzea eta lurreko laginketa-unitateak adieraztea, plano edo krokis bateko argibideei jarraikiz. 
- Zenbaketak egiteko eta laginak hartzeko teknika eta material egokiak erabiltzea, eta ikusitako fauna osagarria, izurriak, 

gaixotasunak, belar gaiztoak eta fisiopatiak zehaztea eta kuantifikatzea. 
- Agente parasitario, fauna osagarri, izurri, gaixotasun, nutrizio-gabezia, belar gaizto eta fisiopatiarik ohikoenak identifikatzea, 

eta, horretarako, horien ezaugarri biologikoak, morfologikoak eta ingurumenari lotutakoak kontuan hartzea. 
A2: Landare, lurzoru eta instalazioetan agertzen diren izurriak, gaixotasunak eta fisiopatiak kontrolatzeko eta prebenitzeko egoera 
bakoitzerako metodorik egokienak hautatzea, eta, horretarako, nekazaritza-jardunbide egokiak kontuan hartzea. 

EI2.1 Inguruko parasito eta patogenoetan eragina duten ingurumen- eta klima-faktoreak deskribatzea. 
EI2.2 Klimatologia- eta abisu-estazioen informazioa behar bezala interpretatzea. 
EI2.3 Izurriak, gaixotasunak eta fisiopatiak kontrolatzeko eta prebenitzeko metodo biologikoak, fisikoak, kimikoak eta laborantzakoak 
behar bezala zerrendatzea eta deskribatzea. 
EI2.4 Produktu fitosanitarioak behar bezala deskribatzea, eta, horretarako, informazio tekniko eta ekonomiko eguneratua erabiltzea. 
EI2.5 Kontrol fitosanitariorako metodoak aukeratzean kontuan hartu beharreko segurtasun-neurriak eta ingurumena babesteko neurriak 
deskribatzea. 
EI2.6 Lur egoki batean, eta arazo fitosanitario bati buruzko beharrezko informazioan oinarrituta: 

- Erabili beharreko kontrol-metodoak zehaztea, eta, horretarako, dokumentazio tekniko egokia erabiltzea eta nekazaritza- eta 
ingurumen-jardunbide egokiei buruzko eskuliburuak kontuan hartzea. 

 
Edukiak 
1. Landareen etsaiak eta eragiten dituzten kalteak. 

o Gaixotasunei buruzko ezaugarri orokorrak. 
• Gaixotasunaren kontzeptua. 
• Landare-parasitismoa: onddoak eta fanerogamoak. Sintomatologia eta identifikazioa. 
• Bakterioaren definizioa. Bakterioek eragindako gaixotasunak. 
• Sintomatologia eta identifikazioa. 
• Birusaren definizioa. Birusek eragindako gaixotasunak. Sintomatologia eta identifikazioa. 

o Izurriteei buruzko ezaugarri orokorrak. 
• Izurritearen kontzeptua. 
• Animalia ornodunek eragindako izurriak. 
• Artropodoek (hots, intsektuek, akaroek eta miriapodoek) eragindako izurriak. 
• Harrek eragindako izurriak. 
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• Moluskuek eragindako izurriak. 
o Aldaketa fisiologikoei buruzko ezaugarri orokorrak. 

• Aldaketa fisiologikoaren kontzeptua. 
• Agente eragileen sailkapena. 
• Agente atmosferikoak. 
• Agente poluitzaileak. 
• Laborantza-teknikak. 

o Agente biotikoak. 
o Agente abiotikoak. Sailkapena: ingurumen- eta klima-faktoreak (argia, tenperatura, elurra eta txingorra) eta lurzoruari lotutakoak 

(ura, egitura, ongarriak eta pH-a). 
o Laginketak: krokisak, laginketa-unitateak, erabili beharreko teknikak, laginaren tamaina, zenbaketa-puntuen kokapena, materialak 

eta ekipamenduak, fitxak eta grafikoak. 
o Kalkuluak eta laginak teknika eta material egokiak erabiliz egitea. 
o Agente parasitario, kanpoko fauna, izurri, gaixotasun, nutrizio-gabezia, belar gaizto eta fisiopatiarik ohikoenen identifikazioa. 

2. Izurriak kontrolatzeko metodoak. 
o Metodo fisikoak: 

• Oztopoak (mailak, plastikoak eta abar). 
• Tranpa kromotropikoak. 
• Lurzoruen desinfekzioa (solarizazioa, ur-lurruna eta abar). 

o Laborantza-praktikak: 
• Lur-lantzea. 
• Ongarritzea eta medeapenak. 
• Ureztatzea eta drainatzea. 
• Inausketa. 
• Jorrak. 
• Labore-txandakatzea. 
• Barietate erresistenteen eta landare transgenikoen erabilera. 

o Borroka kimikoa: 
• Definizioa. 
• Oinarriak. 
• Teknika erabiliak. 

o Kontrol integratua: 
• Definizioa. 
• Metodologia. 
• Teknika erabiliak. 
• Baimendutako produktuak. 
• Nekazaritzako tratamendu integraturako elkarteak (ATRIAS). 
• Nekazaritzako produkzio integraturako elkarteak (API). 

o Borroka biologikoa: 
• Definizioa. 
• Fauna osagarria edo etsai naturalak (parasitoak, harrapariak eta mikroorganismoak). 
• Etsai naturalak biltzea eta askatzea. 
• Formulazio biologikoak. 
• Feromonen erabilera kontrol biologikoan. 
• Lurzoruak desinfektatzea (biofumigazioa). 

o Legegintza-neurriak: 
• Ikuskapena. 
• Berrogeialdia. 
• Pasaporte fitosanitarioa 

3. Produktu fitosanitarioak: substantzia aktiboak eta prestakinak, eta etiketen eta segurtasun-datuen fitxen 
interpretazioa. 
o Definizioa. 
o Osagaiak: 

• Materia aktiboa. 
• Osagai geldoa. 
• Lagungarriak. 
• Aditiboak. 
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o Aurkezpena. 
o Produktu fitosanitarioaren etiketaren interpretazioa: 

• Kontzentrazioa. 
• Baimendutako laboreak. 
• Gomendatutako dosiak. 
• Toxikologia. 
• Segurtasun-epea. 
• Beste datu batzuk. 

o Pestiziden sailkapena honako alderdi hauen arabera: 
• Zer agentetan eragin behar duten. 
• Zer talde kimikotakoak diren. 
• Landarean nolako portaera duten. 
• Espezifikotasuna. 
• Eragiteko modua. 

o Produktu fitosanitarioen garraioa eta biltegiratzea. 
o Produktu fitosanitarioak aplikatzeko prestatzea: 

• Dosiak. 
• Nahasketa. 
• Bateraezintasunak. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Sartzeko irizpideak 
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. 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF0508 Basoko eta mendia babesteko lanak. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Basotzeak eta basoko tratamenduak              
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