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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-ATALA LABORANTZA-METODOAK 
Espezifikoa 

Kodea  UF0387 
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 Kontrol fitosanitarioko metodoak. 

Iraupena 
70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1130_3 LABORANTZA-ERAGIKETAK PROGRAMATZEA ETA ANTOLATZEA gaitasun-
ataleko LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Laborantza-eragiketak zehaztea eta programatzea, labore bakoitzera egoki daitezen, betiere produkzioa optimizatzeko xedez. 

EI1.1 Nekazaritza-espezieetan ohikoenak diren laborantza-eragiketak deskribatzea. 
EI1.2 Produkzioa jaso aurretik laginak hartzeko teknikak azaltzea, lagin horiek aztertzeko. 
EI1.3 Nekazaritza-produktuen laginen parametro guztiak bereiztea, baita kalitate-adierazleak ere, produkzioa jaso aurretik. 
EI1.4 Berotegien eta uztak babesteko bestelako sistemen maneiua azaltzea, ingurumen-parametrorik garrantzitsuenak kontuan hartuta, 
eta baita txertatutako automatismo posibleak azaltzea ere. 
EI1.5 Nekazaritza-ustiategi baten behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Laborantza-eragiketak programatzea, baliabide materialak eta ingurumen-neurriak kontuan hartuz. 
- Produkzioaren kalitatea kontrolatzeko aztertu behar diren laginak hartzea. 
- Laborantza-eragiketa guztiak egiteko behar diren lehengaiak aurreikustea. 
- Plastikoarekin edota mailekin babestutako laboreen maneiua programatzea, denbora guztian laboreen garapena faboratzeko 

ingurumen-baldintzarik hoberenei eutsita. 
- Laboreen laborantza-eragiketak antolatzea, betiere errentagarritasun ekonomikoa bilatuz. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea. 

 
A2: Laborantza-eragiketetan bilketara arte behar diren giza baliabideak zehaztea, errendimendu egokiak bermatze aldera, eta eragiketa 

horiek ezarritako helburuen eta jardueren arabera koordinatzea. 
EI2.1 Ustiategi jakin bateko lan-egutegia kalkulatzea, egoeraren balioespena eginez. 
EI2.2 Larrialdi-egoeretarako erantzuna aztertzea, larritasuna balioetsiz, lanak geldituz, gertakizunaren berri emanez, eta dagokion plana 
aplikatuz. 
EI2.3 Lanean zehar gerta daitezkeen arazoak edo gatazkak identifikatzea, eta izan daitezkeen konponbideak zehaztea. 
EI2.4 Langileen kontrol-fitxak identifikatzea, horrelakoen erabilera azalduz. 
EI2.5 Giza baliabideak antolatzeko kasu praktikoetan: 

- Laboreak zaintzeko egin beharreko lanen banaketa eta funtzionamendu-jarraibideak ezartzea. 
- Txostenak eta lan-parteak egitea, ordutegi-kontrola, errendimendua eta kostuak ere barnean hartuta, egindako jardueren 

emaitzak ebaluatzeko. 
- Lanen, langileen eta produkzio-baliabideen inguruan sortutako arazoak identifikatzea eta konponbideak aurkitzeko 

beharrezkoak diren neurriak hartzea. 
 
Edukiak 
1.  Lan edo eragiketa ohikoenak nekazaritza-espezieetan 

- Belarki-laboreak. Zerealak eta lekadunak. Bazka- eta belar-landareak. Industria-laboreak. Sustraiak eta tuberkuluak. 
- Baratze-laboreak. Hazkuntza intentsiboa. Hazkuntza estensiboa. Loregintza. 
- Fruta-arbolak: Hezurdunak. Pepitadunak. Subtropikalak. Zitrikoak. Fruitu lehorrak. Olibadia. Mahatsondoa. 
- Laboreen azterlan tekniko eta ekonomikoa. 

• Laborantza tekniken kostua hektarea bakoitzeko. 
• Errendimenduak. 
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• Marjina ekonomikoak. 
 
2.  Plastiko azpiko laboreak 

- Berotegien maneiua. Berotegien estalkiak eta tunelak. Mailak eta plastikoak. 
- Klimaren kontrola. Mekanismoak. Kontrol- eta automatizazio-gailuak. 
- Laborantza-eragiketak. 
- Ureztapenak. 
- Substratuak. Motak eta ezaugarriak. Fertirrigazioa. Ongarritzeko soluzioen kalkulua. Labore hidroponikoa. 
- Merkataritzako barietateak eta espezieak. 
- Izurriak, gaixotasunak eta berez sortu diren eta nahi ez diren landareak. 
- Plastiko azpiko laboreen azterlan tekniko eta ekonomikoa. 

• Azpiegituren kostuak. 
• Errendimenduak. 
• Marjina ekonomikoak. 

 
3.  Laborantza-teknikak gauzatzean giza baliabideak kudeatzea 

- Lan-harremana. Kontratazio-modalitateak. Etetea eta iraungitzea. 
- Lan-zuzenbidea. Funtsezko arauak. 
- Nekazarien gizarte-segurantza eta bestelako prestazioak. 
- Ordezkaritza-organoak. 
- Sektoreko hitzarmen kolektiboak. Negoziazio kolektiboa. 

 
4.  Laborantza-eragiketen antolamenduarekin eta kontrolarekin lotutako oinarrizko araudia 

- Laneko osasunaren arau-esparrua. Lan- eta segurtasun-baldintzak. Laneko osasuna eta bizi-kalitatea. 
- Lanbide-arriskuak jarduera bakoitzean. 

• Arrisku-faktoreak: Fisikoak, kimikoak, biologikoak eta antolamenduzkoak. 
• Prebentzio- eta babes-neurriak. 

- Segurtasun-sistemak, egindako jardueren eta lanen arabera. Jarduera-lehentasunak eta -sekuentziak istripu-kasuetan. 
- Lehen laguntzaren aplikazioa. 

• Konortea/Konorterik eza. 
• Bihotz-biriketako bizkortzea. 
• Traumatismoak. 
• Istripua izan dutenak salbatzea eta garraiatzea. 

- Ingurumena babesteko neurrien gaineko arau-esparrua. Ingurune naturala 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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