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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-ATALA KONTROL FITOSANITARIOKO METODOAK 
Espezifikoa 

Kodea  UF0386 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Laborantza-eragiketen antolakuntza eta kontrola Iraupena 210 

Ureztapenaren programazioa eta kontrola eta laboreen ongarritzea. 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 LB2 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Laboreen egoera sanitarioari eusteko kontrol fitosanitarioko metodoak deskribatzea eta gomendatutako tratamenduen aplikazioa 

programatzea, betiere izurri- eta gaixotasun-mailari ezarritako mugetatik behera eutsiz. 
EI1.1 Gunean ohikoenak diren izurriak, gaixotasunak eta berez sortu diren eta nahi ez diren landareak deskribatzea. 
EI1.2 Izurri, gaixotasun eta berez sortu diren eta nahi ez diren landareen kontra borrokatzeko metodoak deskribatzea. 
EI1.3 Tratamendu fitosanitarioak aplikatzeko metodoak deskribatzea. 
EI1.4 Tratamendu fitosanitarioko ekipamenduak eta norbera babesteko ekipamenduak deskribatzea. 
EI1.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, labore baten kontrol sanitarioa egin behar dugu; honako lan hauek egin behar 
dira: 

- Beharrezko tresneria prestatzea. 
- Ohikoenak diren izurriak, gaixotasunak eta berez sortu diren eta nahi ez diren landareak identifikatzea. 
- Egoera sanitarioari buruzko beharrezko informazioa hautatzea. 
- Zenbatzeko eta kontrolatzeko teknikak eta sistemak hautatzea, eta hala badagokio, aplikatzea. 
- Esku-hartzea erabakitzea, emaitzak optimizatzeko eta labore-inguruneari eusteko ezarritako mugak kontuan hartuz. 
- Sargai bakoitza kudeatzea, premiak, biltegiratzeko gaitasuna eta erosteko aukerak kontuan hartuta. 
- Gomendatutako tratamendu edo esku-hartzeen aplikazioa programatzea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea. 

 
Edukiak 
1.  Landutako landareen parasito-agenteak eta parasitoak ez diren agenteak 

- Laboreen izurriak: Talde taxonomikoak.  Sailkapena. Deskribapena eta identifikazioa. Biologia. Ziklo biologikoa. Eragiten dituzten 
kalteak. Sintomatologia. 

- Laboreen gaixotasunak: Birusek eta bakterioek sortutakoak. Onddoek sortutakoak. 
 
2.  Parasito-agenteei jarraipena egitea eta horiek kontrolatzea 

- Populazioa. 
- Mugak. 
- Neurketa eta laginketa. Zenbatzeko metodoak. Harrapatzeko metodoak. Kontrol-metodoak. Datuak biltzea, antolatzea eta 

interpretatzea. Datuen tratamendu informatikoa: grafikoak, hegaldi-kurbak. 
- Babes fitosanitarioko baliabideak. 

• Borroka integratua 
• Borroka biologikoa eta osagarriak. Harrapariak. Parasitoak. 
• Baliabide genetikoak. Barietate erresistenteak. 

 
3.  Produktu fitosanitarioak 

- Substantzia aktiboak eta prestakinak. Gai orokorrak. Sailkapenak. Ekintza-mekanismoak. Formulazioak eta bateragarritasunak. 
Dosifikazioa. Segurtasun-epeak. 

- Etiketen interpretazioa. Espezifikazioak eta segurtasun-datuen fitxak. 
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- Substantzia aktiboen erregistro bakarra eta berrikuspena. 
- Fitosanitarioen biltegiaren kudeaketa. Biltegiratzeko gaitasuna. Eskuragarritasuna. Stockaren erregularizazioa. 
- Produktu fitosanitarioak aplikatzeko metodoak. 

• Prestaketa, nahasketa eta aplikazioa. 
• Produktuak emateko ekipoak. 
• Mota bakoitzaren funtzionamendua. 
• Ekipamenduen garbiketa, erregulazioa eta kalibraketa. 
• Ekipamenduen mantentze-lanak eta berrikuspenak. 

 
4.  Lanaren eta osasunaren arteko lotura 

- Produktu fitosanitarioek osasunerako dituzten arriskuak. Arriskuaren eraginpeko populazioa. Toxikologia. 
- Produktu fitosanitarioen hondakinak: 

• Kontsumitzailearentzako arriskuak. 
• Intoxikazioak eta osasunerako beste ondorio batzuk. 
• Lehen laguntzak. 

- Produktu fitosanitarioen erabileraren ondoriozko arriskuak. Fitotoxikotasuna. Erresistentziak. Ingurumenerako arriskuak. 
Langilearen esposizio-maila. Osasunerako arriskuak murrizteko neurriak. 

- Langilearen babes pertsonala. 
• Larruazala babesteko ekipamenduak. 
• Arnasbideak babesteko ekipamenduak. 

- Trazabilitate-printzipioak. Elikagaien higienearen alorreko baldintzak 
 
5.  Produktu fitosanitarioen aplikazioarekin lotutako oinarrizko araudia 

- Ingurumenerako arriskuak: 
• Arintze-neurriak. 
• Hutsik dauden ontzien desagerraraztea. 
• Kudeaketa-sistemak. 

- Jardunbide fitosanitario egokia. Ingurumen-jardunbide egokiak. Ingurumen-sentsibilizazioa. 
- Produktu fitosanitarioak garraiatzeko, biltegiratzeko eta manipulatzeko lanei buruzko araudia. 

• Biltegiratze-lokalaren egoera. 
• Produktu fitosanitarioen maneiua eta kontserbazioa. 

- Produkzio integratuari buruzko araudia. 
• Arau-hausteak eta zehapenak 
• Aplikazio-praktikak. 
• Landa-koadernoa eta dokumentazioa. 
• Laguntza-eskabideak. 

 
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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