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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA BALIABIDEEN APROBETXAMENDUA ETA LURZORU 

EKOLOGIKOAREN MANEIUA Espezifikoa 
Kodea  UF0208 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Nekazaritza ekologikoa. Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Lurzoruaren maneiua, laborantza- eta bilketa-eragiketak ustiategi 

ekologikoetan 
Iraupena 180 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Laborantza-lanak eta labore ekologikoen bilketa Iraupena 90 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0717_2 LURZORUA MANEIATZEA ETA LABORANTZA- ETA BILKETA-LANAK EGITEA 
USTIATEGI EKOLOGIKOETAN gaitasun-ataleko LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Baliabide hidrikoak eta lurzoruaren nutrienteak aprobetxatzea labore ekologikorako, higadura saihestuz eta lurraren ezaugarriak 

kontserbatuz edo hobetuz. 
EI1.1 Nekazaritza ekologikoan lurzorua maneiatzeko aplikatu behar diren sistemak deskribatzea, ustiategiaren laboreak eta ezaugarri 
agroekologikoak kontuan izanda. 
EI1.2 Labore ekologikoetan erabil daitezkeen estalki geldo edo bizien motak definitzea eta horiek maneiatzeko moduak deskribatzea, 
lurzoruaren ezaugarri fisiko eta biologikoak mantendu eta baliabide hidrikoen eta nutrienteen aprobetxamendua hobetzeko. 
EI1.3 Lurzorua babesteko eta labore ekologikoetan emankortasuna mantentzeko landareen nutrizio-sistema integrala definitzea. 
 

A2: Laboreak agindutako gomendioen arabera ongarritzea, lurzoruaren emankortasun-mailak mantentzeko eta betiere dagozkion 
ekipamenduak erabilita. 
EI2.1 Ongarritze berdearen mota ohikoenak definitzea, baita une eta lanabes egokiak ere aukeratuta ongarria lurzoruan txertatzeko. 
EI2.2 Materia organikoaren forma ohikoenak eta labore ekologikoetarako gomendatutako ongarri mineralak zerrendatzea, eta horien 
ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.3.Ongarritze berde egokiena aukeratzea, baita une eta lanabes egokiak ere aukeratuta ongarria lurzoruan txertatzeko. 
EI2.4 Material organiko eta ongarri mineral egokienak hautatzea gomendatutakoen artean. 
EI2.5 Materia organikoa eta ongarri mineralak aplikatzeko ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanak hautatzea, maneiatzea eta egitea, 
aplikatzeko modua eta erabilitako ongarri-mota kontuan izanda. 
EI2.6 Produkzio ekologikoko ongarritzea eitea lurzoruaren emankortasuna eta biodibertsitatea mantentzeko edo hobetzeko, lurraren 
ezaugarrietako egokiak diren baliabide ekonomikoak erabiliz eta garai eta une egokietan betiere. 
EI2.7 Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuta eta nekazaritza-produkzio ekologikoa kontuan izanda egitea. 
 

A3: Laboreak ureztatzea ureztapen-instalazioa behar bezala erabilita, laboreen premia hidrikoak betetzeko eta lurzoruaren emankortasuna 
mantentzeko edo hobetzeko. 
EI3.1 Arriskuen prebentzio-neurriak eta ureztapena eraginpean hartzen duten produkzioari buruzko legegintza-neurriak deskribatzea. 
EI3.2 Ureztapen-sistemaren maneiua behar bezala egitea, arriskuen prebentzio-neurriak eta produkzio ekologikoko neurriak erabilita. 

 
Edukiak 
1.  Uraren efizientzia eta lurzoruaren kontserbazioa hobetzeko laborantza-eragiketa agroekologikoak 

- Laboreen egutegia hobetzea sasoiko prezipitazioetara egokitzeko. 
- Polilaboreak eta txandakatzeak ingurumenaren egokitutako laboreekin, eta larrekotasun handiagokoekin. 
- Haizeaz babesteko begetala. 
- Mailako laboreak. 
- Terraza-laboreak, ildo-bizkarretakoak, ildoetakoak edo putzuetakoak. 
- Lur-estalkiak, ereindako lugorriak, labore-elkarteak. 
- Ongarri organikoen ekarpena gehitzea. 
- Zuzeneko ereitea, ziklo eta data egokia aukeratuta, baita finkari egokitutako lineen dentsitatea eta banaketa geometrikoa eta 

orientazioa. 
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- Hazi ekologiko ziurtatuak erabiltzea. 
- Labore-txandakatzea belarra kentzeko alternatibekin. Lur-estalkiak. Hareaztatzeak. Eskuzko jorra. Jorra termikoa. Segatzea. 

Solarizazioa. 
- Lurra ez lantzeko praktikak. 
- Lurra zerrendatan lantzea. Lur-lantze murriztua. Oinarrizko lanak: Jorratzeko eta ondoztatzeko lanabesak. Lurzorua mantentzeko 

sistemak. Hareztatutako laboreak. Lur-estalkiak. 
 
2.  Lurzoruaren maneiua labore ekologikoetan 

- Lurzorua. ezaugarri fisiko-kimikoak. 
• Ura xurgatzeko eta atxikitzeko ahalmena. 
• Lurzoruaren higadura eta kutsadura. 
• Lurzoruen degradazioa eta kontserbazioa. 
• Lurzoruko uraren dinamika. 

- Topografiaren eta lur-lantzearen eragina balantze hidrikoa eta higaduran. 
- Lur-lantzearen helburuak. 

• Lurzoruaren lur-lantze mekanikoa. 
• Lur-lantze mekanikoaz bestelako sistema alternatiboak lurzorua maneiatzeko. 
• Lurra zerrendatan lantzea. 
• Lur-lantze murriztua eta gutxieneko lur-lantzea. 

- Goldatzeko lanabesak. 
- Belarraren kontrola erein aurretik: Labore ekologikoak aldatzea eta landatzea. 
- Oinarrizko lanen labore ekologikoaren garapenean. 
- Landare-estalki biziak. 
- Estalki geldoak. 
- Lur-estalkiak. 
- Estalkien ereintza. 
- Landare-estalkien eta berezko landarearen kontrola. Nekazaritza ekologikoko kontrol espezifikoak. 
- Estalki geldoen maneiua. 
- Inausketa-hondakinak xehatzea. 
- Lurzoruaren maneiuan erabilitako makina, lanabes eta erreminten prestaketa, erregulazioa eta kontserbazioa. 

 
3.  Labore ekologikoetako ongarritzea 

- Laboreen nutrizio-premiak. 
- Funtsezko elementuak. 
- Nutrizio-egoeraren diagnostikoa. Hostoen azterketa eta hostoen lagina hartzea. 
- Laborearen egoera sanitarioa. 
- Ongarritzeko gomendio bat egitea: Nutrizio-egoera. Produktibitate-maila. Uztak ateratzea. Lurzoruan erabilgarri dauden 

nutrienteak. Erabilgarri dagoen ura 
- Nekazaritza ekologikoak erabilitako ongarri-motak. Aberastasuna. Ezaugarriak eta erabiltzeko modua. 
- Ongarritzea. Motak. Aplikatzeko garaiak. Beharren kalkulua. Helbururako gaineratzeko makinak. Doikuntza eta oinarrizko 

mantentze-lanak. 
- Medeapenen eta ongarritzearen ingurumen-eragina. 
- Konpost ekologikoa lantzea eta erabiltzea. 

 
4.  Labore ekologikoetako ureztapena 

- Uraren maneiua labore ekologikoetan sustrai-garapena ahalbidetzeko. 
• Ureztatzeko instalazioaren maneiua eta lehen mantentze-lanak. 
• Nekazaritza ekologikoarekin lotuta ingurumen-neurriak. 

 
5.  Lotutako oinarrizko araudia 

- Produkzio ekologikoari buruzko legeria. 
- Ingurumen-araudia. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
- Produkzio-prozesuetako fitxak eta lan-parteak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
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– 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: Nekazaritza ekologikoa 
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