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 PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
LABORE EKOLOGIKOEN EGOERA SANITARIOAREN 
PREBENTZIOA ETA PRODUKTUEN APLIKAZIOA. 
(Zeharkakoa) 

Espezifikoa  
 

Kodea  UF0211 
Lanbide-arloa Nekazaritza 
Lanbide-eremua  
Profesionaltasun-ziurtagiria Nekazaritza ekologikoa. Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Agroekosistemaren sanitatearen prebentzioa eta maneiua. Iraupena 150 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Parasito, patogeno eta laboreen arteko orekako teknika eta metodo 
ekologikoak. Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0718_2 AGROEKOSISTEMAREN EGOERA SANITARIOA KONTROLATZEA ETA 
MANEIATZEA gaitasun-ataleko LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Labore ekologikoen egoera sanitarioa deskribatzea ezarritako prozeduren arabera. 

EI1.1 Fauna erabilgarri ohikoena deskribatzea. 
EI1.2 Egindako behaketaren arabera landare eta lurzoruetan kalteak eragiten dituzten agente parasitario eta ez-parasitario, belar, 
nutrizio-gabezia, gaixotasun eta fisiopatiarik ohikoenak deskribatzea eta ezagutzea. 

A2: Produktu ekologikoen prestaketa eta landareetan edo lurzoruan duten aplikazioa deskribatzea, ezarritako espezifikazio teknikoei 
jarraikiz, makinak eta erremintak behar bezala maneiatuta 
EI2.1 Erabili beharreko produktu ekologikoak hautatzea agroekosistemaren balorazio sanitarioaren arabera. 
EI2.2 Produktuen prestaketa, dosiak eta nahasketa deskribatzea, gomendatutako prozeduren arabera. 
EI2.3 Erabilitako makina, lanabes eta erremintak deskribatzea, baita erabilerako mantentze-lanak, oinarrizko konponketak eta 
tratamendu biologikoetan. 
EI2.4 Tratamendu biologikoetan erabilitako ekipamendu, makina eta erreminten erregulazioa, doikuntza maneiua deskribatzea. 
EI2.5 Tratamendu biologikoak aplikatzeko segurtasuneko eta produkzio ekologikoko zer neurri hartu behar diren adieraztea. 
EI2.6 Tratamendu ekologikoetan erabilitako makina, lanabes eta erreminten ondo zehaztutako kasu eta/edo suposizio praktiko batean: 

- Erabili beharreko produktu ekologikoak hautatzea. 
- Tratamendu-nahasketa gomendatutako prozeduren arabera prestatzea. 
- Hala badagokio, makina edo ekipamendua eskatutako lan-aldagaien arabera krokatzea eta erregulatzea. 
- Osagarriak askatzea eta/edo tratamendu ekologikoak aplikatzea eskatutako lan-erritmo eta -kalitateak lortuta. 
- Erabilitako makinen, ekipamenduen eta materialaren behar bezalako mantentze-lanak egitea. 
- Aplikazio- eta garbiketa-prozesuaren hondakin edo azpiproduktuak biltzea, horiek birziklatu eta/edo desagerrarazteko. 
- Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeari eta produkzio ekologikoari buruzko neurri egokiak 

hartzea. 
 
Edukiak 
1.  Izurri eta gaixotasunen etsai naturalak 

- Fauna osagarria: Sailkapena. 
- Deskribapena: biologia eta morfologia. 

 
2.  Sanitate ekologikoan erabilitako produktu ekologikoak 

- Baliabide biologikoak: definizioa. 
- Fauna osagarria. 
- Adibideak. 

• Formulazio biologikoak. 
• Parasitoak. 
• Harrapariak. 
• Mikroorganismoak. 

- Adibideak. 
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• Landare-produktuak. 
• Produktu mineralak. 
• Beste produktu natural batzuk. 

 
3.  Aplikazioko makina, lanabes eta erremintak. 

- Motak. 
- Kontserbazioa. 
- Erregulazioa. 
- Makina eta ekipamendu nagusiak. 
- Sailkapena: 

• Hautseztagailuak. 
• Ihinztagailuak. 
• Atomizagailuak. 
• Lainoztagailuak. 
• Nebulizagailuak. 
• Erregailuak. 

- Eragiteko prozedurak. 
- Salden prestaketak. 
- Makinak prestatzea eta erregulatzea: 

• Tresnak. 
• Erremintak. 
• Kalibraketa. 
• Aplikazioko ekipamenduen mantentze-lanak eta garbiketa. 
• Hondakinak desagerraraztea. 

- Feromona-tranpak. 
 
4.  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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