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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-ATALA LABOREEN EZARPENAK 
Espezifikoa 

Kodea  UF0384 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Lursaila prestatzeko eta laboreak ezartzeko lanak kudeatzea. Iraupena 210 

Nekazaritza-laboreen ezarpeneko faktoreak. 70 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Laboreen ezarpena ezartzeko azpiegiturak 

Iraupena 
70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1129_3 LURSAILA PRESTATZEKO ETA LABOREAK EZARTZEKO LANAK KUDEATZEA 
gaitasun-ataleko LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Lursaila prestatzeko, medeatzeko eta hondoko ongarritzea egiteko eragiketak deskribatzea, eta behar bezala zehaztutako kasu praktiko 

batean, material eta ekipamendu egokiekin eragiketa horiek egiteko lanak antolatzea. 
EI1.1 Lurzoruaren muga nagusiak zerrendatzea, betiere emankortasunaren ikuspegitik, eta muga horiek zuzentzen dituzten medeatzeak 
eta hondoko ongarritzea adieraztea, laboreen premiak kontuan hartuta. 
EI1.2 Hondoko lanak, azalerako lanak, berez sortu diren landareak kontrolatzeko lanak eta ereintza-, birlandatze- eta landatze-
lanetarako lursaila egokitzeko lanak deskribatzea, beharrezko unea eta sakontasuna ez ezik, lurzoruaren eta ezarriko den espeziearen 
arabera behar diren makina, ekipamendu, nekazaritza-tresna eta erremintak ere adierazita. 
EI1.3 Hondoko ongarritzea eta bestelako medeatzeak aplikatzeko metodoak deskribatzea, lurzoruaren ezaugarriak eta ezarriko den 
laborea kontuan hartuz. 
EI1.4 Berez sortu diren landareak kontrolatzeko herbizida-motak eta aplikazio-metodoak identifikatzea, kontrolatu beharreko espezieak 
eta ereite-, birlandatze- eta landatze-teknikak kontuan hartuta. 
EI1.5 Onibar batean lursaila prestatzeko eta medeapenak eta hondoko ongarritzea aplikatzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko 
batean, honako lan hauek egin behar dira: 

- Lurzorua prestatzeko eta egokitzeko lanak programatzea, betiere irizpide ekonomikoak kontuan hartuta eta lan horiek 
laborearen premietara egokitzen direla egiaztatuta. 

- Medeapenen eta hondoko ongarritzeen aplikazioa planifikatzea, baliabide erabilgarriak koordinatuz eta lan horiek lursailaren 
ezaugarrietara eta laborearen premietara egokitzen direla egiaztatuta. 

- Herbiziden aplikazioa programatzea, baliabide erabilgarriak koordinatuz eta lan horiek berez sortu diren eta kontrolatu behar 
diren landareetara, laborearen ezaugarrietara eta lurzoru-motara egokitzen direla egiaztatuta. 

- Ezarritako eragiketak egiteko beharrezkoak diren makinak, ekipamenduak eta nekazaritza-tresnak hautatzea, betiere 
espezifikazio teknikoak eta eragiketaren kostuak kontuan hartuz. 

- Programatutako eragiketak egiteko lanak antolatzea eta egiten direnak ikuskatzea, betiere ingurumena babesteko eta laneko 
arriskuak prebenitzeko enpresak ezarritako neurriak kontuan hartuta. 

 
A2: Laboreak ezartzeko metodoak azaltzea eta ereite-, birlandatze- eta landatze-eragiketak antolatzeko behar diren hazi- eta landare-

kopuruak kalkulatzea. 
EI2.1 Haziak, landareak eta zuhaitz-landareak erein edota landatu arte horien egoera sanitarioa egiaztatzeko eta horiek hautatzeko eta 
maneiatzeko ohiko metodoak identifikatzea, osasuntsuak izanik garapen-egoera egokian dauden landare-materialak daudela 
ziurtatzeko. 
EI2.2 Zuinketa egiteko, zulaketak gauzatzeko eta zurkaitzak eta euspen-egiturak ipintzeko lanak deskribatzea, eta horretarako, 
ezarritako esparrua, landareen eta lursailaren ezaugarriak eta aukeratutako prestakuntza-sistema kontuan hartzea. 
EI2.3 Laboreak ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko eragiketa-motak zehaztea, eragiketa horiek egiteko behar den landare-material 
mota eta kantitatea adierazita, betiere labore bakoitzaren eskakizunei jarraikiz. 
EI2.4 Ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko eragiketak egiteko behar diren baliabide materialak identifikatzea, betiere laboreen 
eskakizunak kontuan hartuta. 
EI2.5 Onibar batean ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko eragiketak egiteko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, honako 
lan hauek egin behar dira: 

 1



Euskal Enplegu Zerbitzua  

- Laboreen ezarpena bermatzeko behar diren hazien, landareen, zuhaitz-landareen, tuberkuluen eta bestelako sargaien 
kopurua zehaztea. 

- Laboreak ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko eragiketak programatzea, baliabide erabilgarriak koordinatuz eta lan horiek 
ezarritako plangintzara egokitzen direla egiaztatuta. 

- Ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko lanen emaitzak egiaztatzea eta hutsarteak betetzeko eta beharrezko lehen zaintzako 
lanak planifikatzea (arriskuen aplikazioa, landareak zuinkatzea, instalazioko gabeziak zuzentzea, landatzeko lanetan akatsak 
sor ditzaketen ugaztunek izan ditzaketen kalteak prebenitzea eta abar). 

- Ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko lanetarako beharrezkoak diren makinak, ekipamenduak eta nekazaritza-tresnak 
aukeratzea, egin beharreko lanen ezaugarri teknikoak, erabilera-kostuak eta izaera kontuan hartuta. 

- Programatutako eragiketak egiteko lanak antolatzea eta egiten direnak ikuskatzea, betiere ingurumena babesteko eta laneko 
arriskuak prebenitzeko enpresak ezarritako neurriak kontuan hartuta. 

 
A3: Lursaila prestatzeko eta laboreak ezartzeko eragiketak egiteko beharrezkoak diren giza baliabideak ezartzea eta giza baliabide horien 

jarduerak koordinatzea. 
EI3.1 Lursaila prestatzeko eta laboreak ezartzeko eragiketak egiteko beharrezkoak diren giza baliabideak identifikatzea, dagozkien 
funtzioak eta erantzukizunak ez ezik, eduki behar duten prestakuntza-maila ere adierazita, laboreen eskakizunei jarraikiz. 
EI3.2 Lanean maiztasun handienez egon ohi diren arazo- edo gatazka-motak identifikatzea, horien larritasuna balioetsita eta izan 
ditzaketen konponbideak adierazita. 
EI3.3 Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudiaren alderdiei dagokienez, lursaila prestatzeko eta laboreak ezartzeko eskuzko 
eragiketekin eta eragiketa mekanizatuekin lotuta daudenak azaltzea. 
EI3.4 Onibar batean lursaila prestatzeko eta laboreak ezartzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, honako lan hauek egin 
behar dira: 

- Eragiketa bakoitzerako beharrezkoak diren giza baliabideak adieraztea, langileei eskatzen zaien prestakuntza zehaztea eta 
egin beharreko lanen berezitasunei buruzko trebakuntza-plan bat ezartzea. 

- Lana banatzea, lanaren izaera eta pertsonen prestakuntza kontuan hartuta, eta horretaz gain, funtzionamendu-jarraibideak 
zehaztea. 

- Laboreak ezartzeko eragiketen inguruko denborak, lan-baldintzak eta lortutako emaitzak kontrolatzeko beharrezkoak diren lan-
txostenak eta -parteak egitea. 

- Lanerako planaren garapena aztertzea, betetze-maila egiaztatzeko eta egindako jardueren errendimendua eta kostua 
balioesteko lan-txosten eta -parteak erabiliz. 

- Enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana aplikatzea, betiere indarreko araudia kontuan hartuta, betetze-maila 
egiaztatzeko ikuskatuz eta beharrezko neurri zuzentzaileak hartuz. 

Edukiak 
1.  Lursaila prestatzea 

- Prestaketa-lanak. Hondealanak. Lurpea lantzea. Zerrenden araberako prestaketa. Ildoen araberako prestaketa. Zuloen 
prestaketa. 

- Lurzoruen desinfekzioa. Desinfekzio-metodoak. Produktuen erabilera. 
- Substratuak. Motak eta nahasketak. Desinfekzioa. Hautaketa eta erabilera. 
- Berez sortu diren eta nahi ez diren belarrak desagerraraztea: Motak. Ezaugarriak. Kontrolatzeko baliabideak. 
- Lursaila prestatzeko eta egokitzeko lanetan erabiltzen diren makina, ekipamendu, nekazaritzako tresna eta erremintak: 

Prestaketa. Erregulazioa. Mantentze-lanak. 
- Lursaila prestatzeko lanen balioespen ekonomikoa. 
- Lursaila prestatzeko lanetan aplika daitezkeen ingurumen-arauak. 

• Ingurune naturala babesteko neurriak. 
• Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa. 

- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak, lursaila prestatzeko lanetan aplika daitezkeenak. 
• Makinen eta ekipamenduen higiene-baldintzak. 
• Lursaila prestatzeko eragiketetako arriskuak eta ezbehar-tasa. 
• Makinak, ekipamenduak eta langileak babesteko neurriak. 

 
2.  Medeapenak eta hondoko ongarritzea 

- Elementu nutritiboak: Premiak. Kalkuluak. Funtzioak. Gabezia-sintomatologia. Landareek elementu nutritiboak xurgatzea. 
- Medeapenak eta hondoko ongarriak. Ongarri mineral eta organikoak. Motak. Ezaugarriak. Aplikatzeko garaiak. Hautaketa. 
- Ongarritze-unitateak. 
- Medeapen organikoen, kareharrien eta hondoko ongarritzearen premiak kalkulatzea. 
- Medeapenek eta ongarritzeak ingurumenean duten eragina. 
- Ongarriak banatzeko sistemak. 
- Medeapenak eta hondoko ongarritzeak aplikatzeko lanetan erabilitako makinak eta nekazaritzako tresnak: Prestaketa. 

Erregulazioa. Mantentze-lanak. 
- Medeapenen eta hondoko ongarrien aplikazioaren balioespen ekonomikoa. 
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• Ongarri-unitate bakoitzeko kostua eta hektarea bakoitzeko kostua. 
• Ekipamenduen lan-gaitasunak. 
• Beharrezko ekipamenduen dimentsioak eta kopurua. 
• Makinen eta ekipamenduen ezaugarri teknikoak. 
• Merkataritza-eskaintzen balioespena. 

- Ingurumena babesteko arauak, medeapen eta hondoko ongarritzeetan aplika daitezkeenak. 
• Ingurune naturala babesteko neurriak. 
• Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa. 

- Medeapenak eta hondoko ongarritzeak aplikatzeko laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
• Makinen eta ekipamenduen higiene-baldintzak. 
• Medeapenak eta hondoko ongarritzeak aplikatzeko lanetako arriskuak eta ezbehar-tasa. 
• Makinak, ekipamenduak eta langileak babesteko neurriak. 

 
3.  Ereitea, birlandatzea eta landatzea 

- Landare-materiala aukeratzeko metodoak. 
- Haziak eta/edo landareak prestatzeko eragiketak. 
- Landatzeko eta ereiteko sistemak eta teknikak. 
- Landatzeko eta ereiteko garaiak. 
- Ereite-dosiak eta -dentsitatea. 
- Landaketa-tarteak. 
- Erein eta/edo landatu beharreko materialen kalkuluak. 
- Ereiteko eta/edo landatzeko makinak, nekazaritzako tresnak eta erremintak prestatzeko eta erregulatzeko eragiketak. 
- Hutsarteak betetzea. 
- Fruta-arbolak landatzeko lanak diseinatzea. 

• Lursailaren mugak. Landaketa-tarteak. 
• Lursailaren zuinketa, markaketa eta zulaketa, eskuzkoa eta mekanikoa. 
• Polinizatzaileen banaketa. Landatu beharreko materialaren kalkulua. 
• Espezieak eta barietateak. Ezaugarri edafoklimatikoak. 
• Espezieen eta barietateen banaketa. 
• Formazio-sistemak. 
• Txerto-motak. Txertoen eta txerto-eramaileen ezaugarriak. 
• Zuhaitz-landarearen prestaketa, inausketa eta desinfekzioa. Ezaugarria sanitarioak. 
• Landatze-sistemak. Sustrai hutsa. Erroa. 
• Landatzeko garaiak eta teknikak. Landatzearen ondorengo zaintza-lanak. Ureztatzea. Zurkaiztatzea. Babesgarriak. 
• Hutsarteak betetzea. 

- Ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko lanetan erabilitako makinak eta nekazaritzako tresnak: 
- Prestaketa. Erregulazioa. Mantentze-lanak. 

• Ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko eragiketen balioespen ekonomikoa. 
• Esku-hartzeen kostua (ha bakoitzeko) kalkulatzea. 
• Ekipamenduen lan-gaitasunak. 
• Beharrezko ekipamenduen dimentsioak eta kopurua. 
• Makinen eta ekipamenduen ezaugarri teknikoak. 
• Merkataritza-eskaintzen balioespena. 

- Ingurumena babesteko arauak, ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko eragiketetan aplika daitezkeenak. 
• Ingurune naturala babesteko neurriak. 
• Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa. 

- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak, ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko eragiketetan aplika daitezkeenak. 
• Makinen eta ekipamenduen higiene-baldintzak. 
• Ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko lanetako arriskuak eta ezbehar-tasa. 
• Makinak, ekipamenduak eta langileak babesteko neurriak. 

 
4.  Laboreen ezarpenean giza baliabideak eta baliabide naturalak koordinatzea eta ikuskatzea 

- Langile-premiak. 
- Lanen esleipena. 
- Lanaren antolamendua eta programazioa. 
- Langileen aholkularitza eta gainbegiratzea. 
- Lan-harremanak. 
- Kontratazio-modalitateak. 
- Sektoreko hitzarmen kolektiboak. 
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- Laboreen ezarpeneko laneskuaren errendimendua eta kostua. Ordu-kostuaren kalkulua. Lan-parteak. Gauzatze-denborak. 
- Laboreen ezarpeneko makina eta ekipamenduen erabileraren errendimendua eta kostua. Ordu-kostuaren kalkulua. Lan-parteak. 

Gauzatze-denborak. 
- Konparaziozko azterlan ekonomikoak. 
- Laboreen azterlan tekniko eta ekonomikoa. 

 
5.  Lursaila prestatzeko eta laboreak ezartzeko lanekin lotutako oinarrizko araudia 

- Lanbide-arriskuak jarduera bakoitzean. 
- Segurtasun-sistemak, egindako jardueren eta lanen arabera. 
- Ingurumena babesteko neurrien gaineko arau-esparrua. 
- Hondakinak eta hondakin-produktuak. 

• Bilketa- eta biltegiratze-metodoak. 
• Birziklatzeko eta desagerrarazteko sistemak. 

- Atmosferarako emisioak. 
- Likido-isurketak. 
- Delitu ekologikoa. 
- Nekazaritza-enpresetako produkzio-prozesuen ingurumen-inpaktua. 

 
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. 
• 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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