
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 

PRESTAKUNTZA-ATALA NEKAZARITZA-PRODUKTUEN BILKETA ETA GARRAIOA Espezifikoa 
Kodea  UF0388 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Nekazaritza-produktuen bilketa eta kontserbazioaren programazioa 

eta kontrola. 
Iraupena 180 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Nekazaritza-produktuen biltegiratzea, manipulazioa eta 
kontserbazioa Iraupena 90 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0524_2 NEKAZARITZA-PRODUKTUAK BILTZEKO ETA KONTSERBATZEKO 
ERAGIKETAK KUDEATZEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Nekazaritza-produktuak biltzeko eta aprobetxatzeko beharrezko prozesuak deskribatzea eta kasu praktiko batean, erabilgarri dauden 

baliabideak antolatzea, betiere uztaren errendimendua eta kalitatea bermatzeko. 
EI1.1 Merkataritza-aprobetxamendurako edota -heldutasunerako une ezin hobeak zehaztea, produktu horiek biltzeko, prozesatzeko 
edota merkaturatzeko, betiere espezieen arabera, eta baita horiek zehazteko metodorik ohikoenak zehaztea ere. 
EI1.2 Produktua biltzeko, lehen aldiz egokitzeko edota ontziratzeko behar diren makina, ekipamendu eta erremintak kalkulatzea, betiere 
kalitate- eta produkzio-galerarik gabe uztatzeko, hartu beharreko erabakien errentagarritasun ekonomikoa balioetsita. 
EI1.3 Uztatzeko behar diren teknikak deskribatzea, eta baita nekazaritza-produktu eta -azpiproduktuak biltzeko, egokitzeko eta 
aprobetxatzeko erabiltzen diren makina, ekipamendu eta edukiontziak ere. 
EI1.4 Nekazaritza-produktu eta -azpiproduktuak biltzeko, egokitzeko eta aprobetxatzeko behar diren makina, ekipamendu eta 
erreminten oinarrizko ezaugarriak eta mantentze-lanak deskribatzea. 
EI1.5 Belardiak maneiatzeko eta aprobetxatzeko teknikak deskribatzea. 
EI1.6 Nekazaritza-produktu eta -azpiproduktuak biltzeko, egokitzeko eta aprobetxatzeko lanetan aplikatu beharreko laneko arriskuak 
prebenitzeko neurriak deskribatzea. 
EI1.7 Behar bezala zehaztutako labore baten kasu praktiko batean, uztaren egoerari dagokionez, honako lan hauek egin behar dira: 

- Merkataritza-heldutasuneko egoera zehazteko erabili beharreko metodoa adieraztea. 
- Aprobetxamendurako edota uztatzeko unerik egokiena zehaztea, bilketari hasiera emateko. 
- Laborea uztatzeko, egokitzeko, ontziratzeko edota aprobetxatzeko behar diren baliabideak antolatzea eta zehaztea, uztaren 

errendimendua optimizatzeko eta bere kalitateari eusteko, betiere errentagarritasun-irizpideei jarraikiz. 
- Erabilitako makinen puntu kritikoak berrikusteko plana ezartzea. 
- Aurreko eragiketak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko legeria aplikatuz. 

 
A2: Uzta kargatzen eta garraiatzen hasteko egin behar diren jardunak zerrendatzea eta jardun horiek egiteko prozesua programatzea, 

betiere labore jakin baterako. 
EI2.1 Uzta landatik biltegira eramateko karga- eta garraio-ekipamenduak aukeratzea, betiere segurtasun eta eraginkortasunez, 
ezaugarriak deskribatuta eta ekipamendu horien kontrola eta ikuskapena ezarrita. 
EI2.2 Soroan uzta kargatzeko lanak deskribatzea, produktuaren eta geroagoko aprobetxamenduaren kalitateari eusteko giza 
baliabideak eta baliabide materialak koordinatzeko lanek duten eraginkortasuna balioetsita. 
EI2.3  Uzta biltegira garraiatzeko planaren eraginkortasuna balioestea, eta baita produktuaren eta geroagoko aprobetxamenduaren 
kalitateari eusteko giza baliabideak eta baliabide materialak koordinatzeko lanen eraginkortasuna balioestea ere, betiere 
errentagarritasun-irizpideei eutsita. 
EI2.4 Behar bezala zehaztutako labore baten kasu praktiko batean, uztaren egoerari dagokionez, honako lan hauek egin behar dira: 

- Laborerako eta aprobetxamendu-motarako behar diren bilketa- eta garraio-makinak zehaztea. 
- Uzta jasotzeko eta biltegira garraiatzeko lanak programatzea, betiere giza baliabideak eta baliabide materialak koordinatuta 

eta lan horiek guztiek merkataritza-eskakizunei eta errentagarritasun-irizpideei jarraitzen dietela egiaztatuta. 
- Aurreko eragiketak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko legeria aplikatuz. 
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Edukiak 
1.  Nekazaritza-produktuen bilketa 

- Heltze-prozesua: Heltze fisiologikoa. Merkataritza-heltzea. 
- Heltze-indizeak. Metodoak eta aparatuak. Biltzeko neurketa-parametroak. 
- Bilketa-teknikak eta -metodoak, laborearen araberakoak. 

• Eskuzko bilketa. Erremintak eta lanabesak. 
• Bilketa mekanizatua. 
• Bilketa-makinak, -ekipamenduak eta -erremintak. 
•  Bilketa-garaia eta -unea. 

- Hartzeko eta garraiatzeko edukiontziak. Ontzi- edota edukiontzi-motak. Higiene-arauak. 
- Soroko lehen babes-tratamenduak. Kontserbazio-sistemak. 
- Bilketaren balioespen ekonomikoa. Hektarea bakoitzeko kostuak. Produkzio-unitate bakoitzeko kostuak. Errendimenduak. Marjina 

ekonomikoak. 
- Bilketa-prozesuen kudeaketa informatikoa. 

• Albaranen kontrola eta erregistroa. 
• Produktu eta ontzien sarrerak eta irteerak. 
• Hektarea bakoitzeko errendimenduen kalkulua. 
• Espezieen/barietateen araberako produktibitate-grafikoak. 

- Higiene pertsonalerako neurriak: produktuak manipulatzean. 
- Makina, instalazio eta ekipamenduen higiene-baldintza orokorrak. 
- Bilketarako makinak eta ekipamenduak prestatzea eta erregulatzea. 

• Higiene eta segurtasunari buruzko araudi orokorra, sektorean aplika daitekeena. 
• Bilketa-lanetan puntu kritikoak aztertzeko eta kontrolatzeko sistema. 

 
2.  Belardiak maneiatzeko eta aprobetxatzeko teknikak. 

- Sailkapena. Belardiak ezartzeko espezieak. 
- Ezaugarri orokorrak. 

• Belarraren nutrizio-balioa. 
• Ingurune ekologikoa eta belardietan bizi direnak. 
• Aldi baterako belardiak eta horrelako belardiek lurzorurako dakarten onura. 

- Laborantza-lanak. Lurra prestatzea. Herbiziden erabilera. Ureztapena. Ongarritzea. Teoriak. 
- Belardien aprobetxamendua eta ustiapena: Ganaduak nahi izan ez dituen landareak moztea. Artzaintza: librea, txandakakoa edo 

mugatua. 
- Bilketa. Bilketa-garaiak eta -uneak. 
- Belardietan biltzeko makinak eta ekipamenduak: 

• Segagailuak. Sega-makinak. 
• Belarra ontzeko makinak eta errenkadak egiteko arrasteluak. 
• Belar-bazka txikitzeko makinak eta siloratzeko makinak. 
• Paka-makinak. 
• Nekazaritzako bestelako tresnak eta ekipamenduak. 
• Prestaketa. Erregulazioa. Mantentze-lanak. 

- Lanaren eta errendimenduen antolamendua. 
- Siloratzeko eta belarra ontzeko instalazioak. 

 
3.  Nekazaritza-produktuak kargatzea, deskargatzea eta garraiatzea 

- Barneko prozedurak, garraio-ekipamenduak eta manipulazioa: 
• Kargatzeko eta deskargatzeko metodoak. 
• Garraiorako eta barne-manipulaziorako sistemak. 
• Ekipamenduen maneiua. 

- Kargatzeko, deskargatzeko eta garraiatzeko makinak. 
• Traktorean krokatutako kargagailuak: Frontala, atzeko garabia, zamaketari-urkila. 
• Atoiak. 
• Garabiak. 
• Finkan garraiatzeko elementuak. 
• Prestaketa. Erregulazioa. Mantentze-lanak. 

- Kargatzeko, deskargatzeko eta garraiatzeko ontziak eta ibilgailuak. 
- Nekazaritza-produktuak kargatzeko eta garraiatzeko lanen balioespen ekonomikoa. 

• Giza baliabideak eta baliabide materialak. 
• Merkataritza-eskakizunak. 
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• Jasotzeko eta garraiatzeko lanen errentagarritasun-irizpideak. 
• Kargatzeko, deskargatzeko eta garraiatzeko prozesuen kudeaketa informatikoa. 

 
4.  Nekazaritza-produktuak biltzeko, kargatzeko, deskargatzeko eta garraiatzeko eragiketekin lotutako oinarrizko 
araudia 

- Aplikatu beharreko laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
• Laneko osasunaren arau-esparrua. 
• Lanbide-arriskuak jarduera bakoitzean. 
• Segurtasun-sistemak, egindako jardueren eta lanen arabera. 

- Ingurumena babesteko arauak. 
• Ingurumena babesteko neurrien gaineko arau-esparrua. 
• Nekazaritza-enpresetako produkzio-prozesuen ingurumen-inpaktua. 

- Aplikatu beharreko elikagaien kalitateari eta segurtasunari buruzko arauak. 
 

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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