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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 

PRESTAKUNTZA-ATALA UREZTAPENAREN PROGRAMAZIOA ETA KONTROLA ETA 
LABOREEN ONGARRITZEA Espezifikoa 

Kodea  UF0385 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Laborantza-eragiketen antolakuntza eta kontrola Iraupena 210 

Kontrol fitosanitarioko metodoak 70 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Laborantza-metodoak. 

Iraupena 
70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1130_3 LABORANTZA-ERAGIKETAK PROGRAMATZEA ETA ANTOLATZEA gaitasun-
ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Lurzoruaren eta ingurunearen baldintzak aztertzea, laboreetarako premia hidrikoak eta ongarritze-premiak azalduta, eta horretaz gain, 

ureztapenaren eta ongarritzearen kontrola eta programazioa egitea. 
EI1.1 Laboreen -urtekoen, biurtekoen nahiz iraunkorren- ziklo begetatiboak agertzea. 
EI1.2 Ezarritako laboreen une kritikoak eta premia hidrikoak nahiz nutrizio-premiak deskribatzea, beharrezko ureztapen- eta ongarritze-
eragiketak identifikatzeko. 
EI1.3 Labore eta landatzeek izan ditzaketen gabeziak azaltzea, neurri zuzentzaileak zerrendatuz. 
EI1.4 Ureztapenaren eta ongarritzearen lan-egutegia egitea, enpresaren produkzioa eta errentagarritasun ekonomikoa optimizatzeko. 
EI1.5 Kasu praktiko batean, ustiategi baten azalera eta laboreak adierazita daude; honako lan hauek egin behar dira: 

- Sargai bakoitza kudeatzea, premiak, biltegiratzeko gaitasuna eta erosteko aukerak kontuan hartuta. 
- Beharrezko ongarriak aplikatzeko uneak programatzea. 
- Ureztapenaren maiztasuna eta denbora kontrolatzea. 
- Kostuak aztertzea, errentagarritasun ekonomiko egokiko erabakia hartzeko. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea. 

 
Edukiak 
1.  1. Ureztapena 

- Ureztapen-uraren kalitatea. 
• Ureztatzeko uraren kalitatea definitzen duten aldagaiak. 
• Toxikotasuna eta bestelako efektuak. 

- Laboreen premia hidrikoak. 
• Ziklo begetatiboa. 
• Dosiaren eta maiztasunaren kalkulua. 
• Une kritikoak. Gabezia hidrikoaren eragina. 
• Ureztapen-egutegia. 

- Ureztatzeko sistemak. Azaleraren araberako ureztapena. Aspertsiozko ureztapena. Ureztapen lokalizatua. 
- Ureztatzeko instalazioak osatzen dituzten elementuak. 

• Ponpaketa- eta iragazte-estazioa. 
• Nutrizio-soluzioak eta soluzio sanitarioak injektatzeko sistemak. 
• Ura banatzeko sistema. Ur-igorgailuak. 

- Ureztatzeko instalazioaren programazioa eta kontrola. 
• Emariaren eta presioaren erregulazioa eta egiaztapena. 
• Ureztapenak programatzeko metodoak. Egoera hidrikoaren neurketa. 
• Sistemaren garbiketa. 

- Ureztapenaren eraginkortasuna. Ureztapenaren uniformetasuna. Ureztapenaren uniformetasunaren neurketa. Lurzoruaren 
hezetasunaren neurketa. 
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2.  Ongarritzea 
- Ongarriek lurzoruan duten portaera. 
- Landareek elementu nutritiboak xurgatzea. Ongarriak: motak eta ezaugarriak. Beharrezkoak diren mantenugaien aplikazioa. 

Lurzoru-aplikazioa. Hosto-aplikazioa. 
- Laboreen nutrizio-premiak.  

• Funtsezko elementuak. 
• Nutrizio-egoeraren diagnostikoa. 
• Uztak ateratzea. 
• Produktibitate-maila. 
• ▫ Aurreko urteetako produkzioa. 

- Lehengai-biltegiaren kudeaketa. 
• Ongarriak biltegiratzeko gaitasuna. 
• Ongarritze-erabilgarritasuna. 
• Stockaren erregularizazioa. 

- Ongarritzeko gomendioak egitea. Programazioa. Aplikazioaren kontrola eta aplikatzeko unea. 
 
3.  Kostuen azterketa 

- Ureztatzeko instalazioaren errentagarritasun ekonomikoa. Laborerako egokiena den sistema aukeratzea. 
- Laboreak ongarritzeko lanen balioespen ekonomikoa. 

• Esku-hartzeen kostua (ha bakoitzeko) kalkulatzea. 
• Ekipamenduen lan-gaitasunak. 
• Beharrezko ekipamenduen dimentsioak eta kopurua. 
• Makinen eta ekipamenduen ezaugarri teknikoak. 
• Merkataritza-eskaintzen balioespena. 

 
4.  Laboreak ureztatzeko eta ongarritzeko lanekin lotutako funtsezko araudia 

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

- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
• Makinen eta ekipamenduen higiene-baldintzak. 
• Ureztatzeko eta ongarritzeko eragiketetako arriskuak eta ezbehar-tasa. 
• Makinak, ekipamenduak eta langileak babesteko neurriak. 

 
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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