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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA LABORANTZA-LANAK ETA LABORE EKOLOGIKOEN BILKETA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0209 
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 Baliabideen aprobetxamendua eta lurzoru ekologikoaren maneiua. 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 LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Labore bakoitzari dagozkion laborantza-lanak egitea laborearen garapen optimoa lortzeko eta agroekosistemaren jasangarritasuna 

ziurtatzea. 
EI1.1 Nahi ez den berezko landarediaren eta lurraren egoera fisikoaren arabera beharrezkoak diren lanak deskribatzea. 
EI1.2 Labore ekologikoari hobekien egokitzen zaion zurkaitzen jartzea eta inausketa, txertaketa eta kimaketa egitea deskribatzea. 
EI1.3 Labore bakoitzari hobeto egokitzen zaizkion loreen mamitzeari aplikatutako polinizazio-teknikak ezagutzea kalitatezko produkzio 
bat ziurtatzeko. 
EI1.4 Landare-hondakinen aprobetxamendua eta manipulazioa zehaztea sisteman txertatzeko. 
EI1.5 Negutegi batean kontrolatu beharreko ingurumen-faktoreak adieraztea laboreen premietara egokitzeko eta produkzio- eta 
sanitate-egoerak hobetzeko. 
EI1.6 Laborantza-lanetan hartu beharreko arriskuak prebenitzeko eta produkzio ekologikoko neurriak deskribatzea. 
EI1.7 Labore ekologikoetan sortutako nahi ez den berezko landarediaren kontroleko laborantza-lanak, higaduraren aurkako defentsa-
lanak, balantze hidrikoaren mantentze-lanak eta lurzoruaren egituraren hobekuntza-lanak egitea, metodo fisiko eta mekanikoak erabilita. 
EI1.8 Laborerako egokiak diren polinizazio-teknikak aplikatzea. 
EI1.9 Lan horiek produkzio ekologikoari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko legeria aplikatuta egitea. 

 
A2: Laboreak biltzea eta/edo aprobetxatzea, kasuan kasu, uztatzeko, garraiatzeko eta biltegiratzeko baliabide egokiak erabilita produktuaren 

kalitatea atxikitzeko. 
EI2.1 Merkataritza-aprobetxamendurako edota -heldutasunerako une hoberenak zehaztea, produktu horiek biltzeko edo prozesatzeko, 
betiere espezieen arabera, eta baita horiek zehazteko metodorik ohikoenak zehaztea ere. 
EI2.2 Hortz- eta sega-belardiak maneiatzeko eta aprobetxatzeko teknikak deskribatzea. 
EI2.3 Uztatzeko behar diren teknikak deskribatzea, eta baita produktu eta azpiproduktuak biltzeko, kargatzeko, garraiatzeko, 
deskargatzeko eta aprobetxatzeko erabiltzen diren makina, ekipamendu eta edukiontziak ere. 
EI2.4 Konposta lortzeko uzta-hondakinak maneiatzeko teknikak adieraztea. 
EI2.5 Produkzioa uztatzeko, egokitzeko, kargatzeko, deskargatzeko, biltegiratzeko eta kontserbatzeko beharrezkoak diren makina eta 
ekipamenduen ezaugarriak eta oinarrizko mantentze-lanak deskribatzea. 
EI2.6 Produktuak garbitzeko, kalibratzeko eta hautatzeko sistemarik ohikoenak deskribatzea, eta mantentze-lanetarako dituzten puntu 
kritikoak adieraztea. 
EI2.7 Honako plan hau deskribatzea: biltegiratutako produktu eta azpiproduktuaren kontrola, aldez aurreko eta aldizkako desinfekzioak, 
kontrolatu beharreko parametroak, kontrol-tresnak, neurketen maiztasuna eta arazoen konponketa. 
EI2.8 Laneko arriskuak prebenitzeari eta produkzio ekologikoari buruzko neurriak deskribatzea produktu eta azpiproduktu ekologikoen 
bilketan, aprobetxamenduan, garraioan eta biltegiratzean. 

 
Edukiak 
1.  Laborantza-eragiketak 

- Garapen begetatiboaren fisiologia Loraketa eta fruktifikazioa. Merkataritzako barietateak eta espezieak. 
- Inausketa: inausketa berdearen eta puntak kentzeko lanen printzipio orokorrak. Inausketaren helburua. 
- Hazkunde begetatiboaren eta ugalketa-hazkundearen arteko oreka. 
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- Fruituen mamitzearen eta bakantzearen maneiua. 
- Hartzeko lagungarriak. 
- Eskuzko bakantzeak. 
- Gaztetzeko inausketa. 
- Landare-hondakinen tratamendua. 
- Sailkapena eta aprobetxamendua. 
- Nekazaritza-produkzio ekologikoari buruzko erregelamendua eta laneko arriskuak prebenitzeko legea. 
- Nekazaritza-hondakinen tratamendua: Sailkapena eta aprobetxamendua. 

 
2.  Produktu ekologikoen bilketa 

- Heltze-prozesua: Heltze fisiologikoa eta komertziala. 
- Heltze-indizeak. 
- Nekazaritza-produktu ekologikoen bilketa: Belarki-laboreak. Frutagintzako laboreak Baratze-laboreak. Laboreen beste tipologia 

bat 
- Eskuzko bilketa. Erremintak eta lanabesak. 
- Bilketa mekanikoa. 
- Bilketa uzta biltzeko makinarekin. 
- Siloratzeko makinak. Siloratzea. Belarra ontzea. Paka-makinak. Uhal garraiatzaileak. 
- Nekazaritzako produktu ekologikoen lehen tratamenduak landan. 

 
3.  Produktu ekologikoen garraioa 

- Produktuen garraioa eta biltegiratzea. 
- Edukiontziak. Atoiak. 
- Hartzeko eta garraiatzeko ibilgailuak. 

 
4.  Produktu ekologikoen biltegiratzea 

- Biltegi-motak. Siloak. Lehortegiak. 
- Aireztapen-sistemak: 
- Lehorgailuak. 
- Azala kentzeko makinak. 
- Produktuak sailkatzeko eta hautatzeko instalazioak. 
- Produktuak merkaturatu arte biltegiratzea. 
- Hotzeko biltegiratzea. 
- Atmosfera kontrolatuko biltegiratzea. 

 
5.  Berotegiak. 

- Berotegien eta tunelen egitura: materialak. 
- Berotegien eta tunelen estalkiak: materialak. 
- Ureztatzeko instalazioa. 
- Ingurumen-kontrola: Mekanismoak. 
- Berotegiaren maneiua. 

 
6.  Lotutako oinarrizko araudia. 

- Elikadura-segurtasunari buruzko araudia frutagintza-, baratze- eta belarki-produktuen produkzioan. 
- 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. 
– 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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