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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 

PRESTAKUNTZA-ATALA PARASITO, PATOGENO ETA LABOREEN ARTEKO OREKAKO 
TEKNIKA ETA METODO EKOLOGIKOAK. Espezifikoa  

Kodea  UF0210 
Lanbide-arloa Nekazaritza 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Nekazaritza ekologikoa. Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Agroekosistemaren sanitatearen prebentzioa eta maneiua. Iraupena 150 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Labore ekologikoen egoera sanitarioaren prebentzioa eta produktuen 
aplikazioa. Iraupena 90 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC07178_2 AGROEKOSISTEMAREN EGOERA SANITARIOA KONTROLATZEA ETA 
MANEIATZEA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Parasitoen, patogenoen eta laborearen artean oreka egokia mantentzen duten teknika eta metodo ekologikoak maneiatzea. 

EI1.1 Fitoparasitoen eta haien harrapari eta/edo parasitoideen artean lan orekatzailean egiten diruen azpiegitura ekologiko erabilgarri 
bakoitza deskribatzea. 
EI1.2 Izurriak, gaixotasunak eta nahi ez den berezko landaredia prebenitzen dituzten laborantza-teknika eta teknika fisiko eta 
bioteknikoak zerrendatzea eta behar bezala deskribatzea. 
EI1.3 Laborantza-metodo eta metodo fisiko eta bioteknikoetan erabilitako makina, lanabes eta erremintak deskribatzea. 
EI1.4 Maneiu sanitarioan erabilitako ekipamendu, makina, lanabes eta erreminten erregulazioa, doikuntza, erabilerako mantentze-lanak, 
oinarrizko konponketak eta egokitzapen sinpleak deskribatzea. 
EI1.5 Kontrol sanitarioko prebentzio-teknika eta -metodoen maneiua eraginpean hartzen duten arriskuen prebentzio-neurriak adieraztea. 
EI1.6 Ondo definitutako labore ekologiko baten kasu eta/edo suposizio praktiko batean honako hau eskatzen da:  

- Azpiegitura ekologiko egokiena aukeratzea. 
- Izurriak, gaixotasunak eta nahi ez den berezko landaredia prebenitzeko laborantza-metodo eta metodo fisiko edo biotekniko 

egokienak hautatzea. 
- Hala badagokio, makina edo ekipamendua eskatutako lan-aldagaien arabera krokatzea eta erregulatzea. 
- Makina, lanabes eta erremintak maneiatzea, eskatutako lan-erritmo eta -kalitateak lortuta. 
- Erabilitako makinen, ekipamenduen eta materialaren behar bezalako mantentze-lanak egitea. 
- Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeari eta produkzio ekologikoari buruzko neurri egokiak 

hartzea. 
 
Edukiak 
1.  Izurri eta gaixotasunen prebentzioa nekazaritza ekologikoan 

- Azpiegitura ekologikoak: 
• Belar- eta zur-pezoiak. 

- Biodibertsitatearen eta dibertsitatearen garrantzia. Laborantza-praktikak: 
• Lanak. 
• Ureztapenak. 
• Drainatzeak. 

- Baliabide mekaniko-fisikoak. 
- Intsektuen eta beste parasito batzuen bilketa: 

• Hesiak. 
• Tranpa kromatikoak eta feromona-tranpak. 

- Solarizazioa eta beste neurri fisiko batzuk. 
- Baliabide genetikoak. 
- Barietate erresistenteak. 
- Hobekuntza genetikoa. 
- Ingeniaritza genetikoa. 
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- Legegintza-baliabideak. 
- Motak. 
- Pasaporte fitosanitarioa. 

 
2.  Laboreen etsaiak eta eragiten dituzten kalteak. 

- Laboreetan kaltea eragiten duten agenteen sailkapena. 
- Agente parasitarioak: 

• Sailkapena 
- Deskribapen biologikoa eta morfologikoa. 
- Kalteak eta gorabeherak. 

• Agente ez-parasitarioak: 
• Sailkapena. 

- Ingurumen-faktoreak: 
• Klimatologikoak (argia, tenperatura, elurra eta txingorra). 
• Lurzoruaren ondoriozkoak (ura, egitura, testura, ongarriak eta pH-a; nahi ez diren belarrak; nutrizio-gabeziak). 

- Deskribapena eta eragina. 
- Laginketak: 

• Krokisa. 
• Laginketa-unitateak. 
• Erabili beharreko teknikak. 
• Laginaren tamaina. 
• Zenbaketa-puntuen kokapena. 
• Materialak eta ekipamenduak. 
• Fitxak eta grafikoak. 

 
3.  Lotutako oinarrizko araudia 

- Produkzio ekologikoari buruzko legeria. 
- Ingurumen-araudia. 
- Elikagaien segurtasunari buruzko araudia produkzio ekologikoan. 
- 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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