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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 

PRESTAKUNTZA-ATALA NEKAZARITZA-LABOREEN EZARPENEKO FAKTOREAK Espezifikoa 
Kodea  UF0382 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Lursaila prestatzeko eta laboreak ezartzeko lanak kudeatzea. Iraupena 210 

Laboreen ezarpena ezartzeko azpiegiturak 70 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Laboreen ezarpena. 

Iraupena 
70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1129_3 LURSAILA PRESTATZEKO ETA LABOREAK EZARTZEKO LANAK KUDEATZEA 
gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Laborantza-inguruaren ezaugarriak ezagutzea, ezarri beharreko espezieak, alternatibak eta txandaketak finkatzeko, eta behar bezala 

dokumentatutako kasu praktiko batean, ingurune edafoklimatikoa kalifikatzea eta labore egokienak proposatzea. 
EI1.1 Laboreetan eragina duten faktore klimatikoak zerrendatzea eta faktore horiek neurtzeko behar diren oinarrizko tresnak 
deskribatzea. 
EI1.2 Lurzoruaren, substratuen eta uraren ezaugarriei dagokienez, laboreen garapenean eta produktibitatean eragina dutenak 
deskribatzea eta beharrezko laginak hartzeko modua eta erabiltzen diren erremintak adieraztea. 
EI1.3 Lurzatiaren orientazioak, maldek, formak eta neurriak laboreen ezarpenean duten eragina azaltzea. 
EI1.4 Laboreen alternatibak eta txandaketak zer diren definitzea eta horien aplikazioaren arrazoia azaltzea. 
EI1.5 Gunean landutako espezie nagusien klima- eta lurzoru-eskakizunak azaltzea, laboreen alternatiba eta txandaketa ohikoenak eta 
errentagarrienak adierazita. 
EI1.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, nekazaritza-ustiategi bat dugu; honako lan hauek egin behar dira: 

- Gunearen ezaugarri klimatikoei eta ezaugarri klimatiko horiek ezarri beharreko laboreetan duten eraginari buruzko txosten bat 
egitea. 

- Beharrezko lurzoru-, substratu- eta ur-laginak hartzeko lanak antolatzea, laborategira igor daitezen, betiere erabili beharreko 
erremintak eta elementuak ezarrita. 

- Ustiategiko lurzoru eta uraren azterketen parametro nagusiak interpretatzea, eta horien ezaugarri fisiko eta kimikoen 
ezaugarriei eta lurzoruaren emankortasunari buruzko txosten bat egitea, mugarik garrantzitsuenak eta beharrezko zuzenketak 
adieraziz. 

- Labore, alternatiba eta txandaketei dagokienez, kasu praktikoan proposatuen arteko egokienak proposatzea, ingurua, 
baliabide eskuragarriak eta merkatu-baldintzak kontuan hartuta, enpresa bideragarria izan dadin. 

 
Edukiak 
1.  Klimatologia 

- Klima: Mikroklimak. Estai bioklimatikoak. 
- Meteoroak. Sailkapena. Nekazaritzan eta ingurune naturalean duten eragina. 
- Erradiazioa. Neurketa. Intentsitatearen, iraupenaren eta jatorriaren eraginak. 
- Prezipitazioak. Ur atmosferikoaren iturriak. 
- Hodeiak. Hezetasun atmosferikoa. Hodeien sorrera. Hodei-motak. Lainoa. Ihintza. 
- Ura. 

• Uraren eta landareen arteko loturak. 
• Uraren jatorria. 
• Azaleko urak eta lurpeko urak. 
• Ureztapen-uraren kalitatea. 
• Laginak hartzea. Erremintak. 
• Analisia interpretatzea. 

- Tenperatura Neurketa. Hazkuntzetan duten eragina. Izotzaldi-motak eta izotzaldien efektuak. Izotzaldien aurkako defentsa eta 
babesa. Inbertsio termikoa. 
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- Haizea eta bestelako gorabehera meteorologikoak. Jatorria. Sailkapena. Presio atmosferikoa. Ekintza fisikoa, mekanikoa eta 
biologikoa. Babesak. 

- Eguraldiaren iragarpena. 
• Mapa bioklimatikoak. 
• Indize termoplubiometrikoak. 
• Estazio meteorologikoak. 
• Aldagai klimatikoak neurtzeko gailuak. 

- Txosten eta diagrama onbrotermikoak egitea. 
 
2.  Lurzorua 

- Lurzoruaren konposizioa eta propietateak. Profila. Substratuak. Ehundura. Egitura. Porositatea. Airea lurzoruan 
- Lurzoruaren konposizioa eta propietate kimikoak. Buztin- eta humus-konplexua. Truke kationikorako gaitasuna. Lurzoruaren pH-a 

eta eroankortasuna. 
- Lurzoruaren konposizio biologikoa: Mikrobio-fauna. Emankortasunean duen eragina. Laboreekin duen lotura. Berez sortu diren 

landareekin duen lotura. Materia organikoa: Ezaugarri fisiko, kimiko eta biologikoen gaineko ondorioak. 
- Ura lurzoruan. 

• Ura hartzeko gaitasuna. 
• Lurzoruko uraren egoerak. 
• Lurzoruko uraren neurketa. 
• Lurzoruko uraren mugimenduak. 

- Lurzoru-motak: Azidoak. Oinarrizkoak. Gaziak. Lurzoru karetsuak: karbonato- eta bikarbonato-edukia. 
- Lurzoruaren emankortasuna: Ebaluazioa. Laginak ateratzea eta erremintak. Lurzoruen analisien interpretazioa eta zuzenketa. 
- Lurzoruaren kutsadura eta higadura. Lurzorua mantentzeko teknikak. 
- Lursailaren mugak: Maldak. Orientazioa. Lurzoruaren uniformetasuna. Aire-zirkulazioa. Dimentsioak eta formak. 
- Nekazaritza- eta ekologia-ingurunearen ezaugarri edafoklimatikoak. 
- Lurzoruen ezaugarriei eta mugei buruzko txostenak egitea. 

 
3.  Botanikaren hastapenak 

- Landareen sailkapena eta banaketa. 
- Landare-zelula. Organuluak eta funtzioak. 
- Landare-ehunak. Motak eta funtzioak. 
- Landareen egitura eta morfologia: Sustraia. Zurtoina. Ernamuinak. Hostoak. Lorea. Fruitua. Haziak. 
- Landareen hazkuntza eta garapena. Hazkuntza-faktoreak. Erreguladoreak. 
- Nutrizio-funtzioak. Transpirazioa. Fotosintesia. Arnasketa. 
- Bestelako nutrizio-moduak: Parasitismoa. Saprofitismoa. Sinbiosia. 

 
4.  Labore nagusien lurzoru- eta klima-premiak 

- Labore nagusien lurzoru- eta klima-eskakizunak: Belarkienak. Baratzekoak. Fruta-arbolak. 
- Merkataritza-espezie eta -barietaterik adierazgarrienen lurzoru- eta klima-mugak. 
- Alternatibak, txandaketak, elkarteak eta polilaboreak. Definizioak. 

• Laborantza-ingurunearekiko loturak (klima eta lurzorua). 
• Labore-txandaketaren premiak. 
• Ezaugarriak eta sailkapena. 
• Monolaboreen eragozpenak. 

- Labore-mota bakoitzaren errendimenduak. Kontsumitutako baliabideak. Bideragarritasun-azterlana. 
 
5.  Landareen ugalketa 

- Espezieak eta barietateak. 
- Ugalketa-metodoak. 

• Hazitokiak. 
• Ugalketa sexualerako metodoak (haziak). 
• Ugalketa begetatiborako metodoak. 
• Hazi, landare eta/edo zuhaitz-landarearen egokitzapena. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
• Batxilergoko titulua izatea. 
• 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
• Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
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• Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-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-produkzioaren kudeaketa. 
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