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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 

PRESTAKUNTZA-ATALA NEKAZARITZA-PRODUKTUEN BILTEGIRATZEA, MANIPULAZIOA 
ETA KONTSERBAZIOA Espezifikoa 

Kodea  UF0389 
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 bilketa eta garraioa. Iraupena 90 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0524_2 NEKAZARITZA-PRODUKTUAK BILTZEKO ETA KONTSERBATZEKO 
ERAGIKETAK KUDEATZEA gaitasun-ataleko LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
 
A1: Uzta biltegiratzeko eta kontserbatzeko eragiketak identifikatzea, eta irizpide tekniko eta ekonomikoei jarraikiz, eragiketa horien 

programazioa egitea. 
EI1.1 Biltegi edo siloaren baldintza teknikoak -uzta biltegiratzeko behar direnak- identifikatzea. 
EI1.2 Aurretiaz ezarritako kalitate-kontrolerako eragiketak deskribatzea: osasun eta higiene pertsonala eta instalazioen garbiketa eta 
desinfekzioa, betiere, indarreko araudia betetzeko behar diren zuzenketak adierazita. 
EI1.3 Instalazio elektrikoa, ur-hornidura, ur-ebakuazioa eta hozte-sistemak egiaztatzeko teknikak eta eragiketak deskribatzea, betiere 
aurretiaz ezarritako protokoloei jarraikiz, ezin hobeki funtzionatzen dutela egiaztatzeko eta biltegiratutako produktuetan gerta litezkeen 
kalteak edota kalitate-galerak saihesteko. 
EI1.4 Uzta deskargatzeko, jasotzeko, garbitzeko, hautatzeko, sailkatzeko eta biltegiratzeko lanak azaltzea, giza baliabideen eta 
baliabide materialen kontrola eta koordinazioa kontuan hartuz eta uztak ezarritako protokoloko eskakizunei eta errentagarritasun-
irizpideei jarraitzen diela egiaztatuz. 
EI1.5 Produktu galkorrak kontserbatzeko eta txandakatzeko eragiketak deskribatzea, eragiketa horien xedea merkantzia 
iraungitzeagatiko edota hondatzeagatiko galerak saihestea izanik. 
BI1.6 Belar-bazkak siloetan deskargatzeko eta egokitzeko lanak ezarritako protokoloen arabera identifikatzea, eskuragarri dauden 
baliabideak optimizatzeko, produkzioaren kalitateari eusteko eta belar-bazken kontserbazio ezin hobea ziurtatzeko. 
EI1.7 Honako eragiketa hauek deskribatzea: biltegiratutako produktu eta azpiproduktuaren kontrola, aldez aurreko eta aldizkako 
desinfekzioak, kontrolatu beharreko parametroak, kontrol-tresnak, neurketen maiztasuna eta arazoen konponketa. 
EI1.8 Uzta jasotzeko, biltegiratzeko eta kontserbatzeko lanetan erabiltzen diren makina eta ekipamenduen kontrola eta ikuskapena nola 
ezartzen den azaltzea, betiere makina eta ekipamendu horien operatibotasunari eusteko eta produktuak ez galdu edo hondatzeko. 
EI1.9 Behar bezala zehaztutako labore baten kasu praktiko batean, uztaren biltegiratzeari dagokionez, honako lan hauek egin behar 
dira: 

- Produkzioa behar bezala biltegiratzeko eta kontserbatzeko biltegi edo silo batek izan beharreko ezaugarriak baliozkotzea. 
- Biltegiratze-lanak egiteko behar diren langileak eta makinak adieraztea, betiere errentagarritasun ekonomikoa eta hartu 

beharreko erabakiak kontuan hartuta. 
- Biltegian erabilgarri dagoen espazioa behar bezala antolatzea, haren aprobetxamendu handiena lortzeko, eta betiere 

biltegiaren maneiurako irisgarritasuna eragotzi gabe. 
- Uzta deskargatzeko, jasotzeko, pisatzeko, garbitzeko, hautatzeko, tratatzeko eta sailkatzeko lanak programatzea eta 

kudeatzea, betiere giza baliabideak eta baliabide materialak koordinatuz eta lan horiek merkataritza-eskakizunei jarraitzen 
dietela egiaztatuz. 

- Uzta kontserbatzeko programa ezartzea, uztaren ezaugarrien eta enpresak ezarritako merkaturatze-planaren arabera. 
- Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuen prebentzioari, elikagaien segurtasunari eta ingurumen-babesari 

buruzko legeria aplikatzea. 
 
A2: Nekazaritza-produktuak biltzeko, aprobetxatzeko, garraiatzeko, biltegiratzeko eta kontserbatzeko beharrezkoak diren giza baliabideak 

ezarritako helburuen eta jardueren arabera zehaztea. 
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EI2.1 Biltzeko, aprobetxatzeko, garraiatzeko, biltegiratzeko edota kontserbatzeko eragiketak egiteko beharrezkoak diren giza 
baliabideak adieraztea, aurretiaz zehaztutako jarduerak egiteko behar diren funtzioak, erantzukizunak eta gaitasunak adierazita. 
EI2.2 Jarduera bakoitza egitean maiztasun handienez gerta litezkeen arazo- edo gatazka-motak identifikatzea, horien larritasuna 
balioestea eta izan ditzaketen konponbideak adierazita. 
EI2.3 Taldeko langileei aholkularitza teknikoa emateko programazioa ezartzea, bete beharreko lanpostuarekin zerikusia duten 
alderdietan. 
EI2.4 Gauzatutako jardueren errendimenduak eta kostuak kontrolatzeko prozedurak deskribatzea. 
EI2.5 Laneko arriskuak prebenitzeari eta ingurumena babesteari buruzko araudiari dagokionez, nekazaritza-produktuak biltzeko, 
aprobetxatzeko, garraiatzeko, biltegiratzeko eta kontserbatzeko eragiketekin lotuta dauden alderdiak aipatzea. 
EI2.6 Giza baliabideak antolatzeko kasu praktikoetan: 

- Egin beharreko lanen banaketa ezarritako helburuak eta funtzionamendu-jarraibideak betetzeko moduan ezartzea. 
- Langile bakoitzari zereginak eta erantzukizunak banatzea eta esleitzea, bere gaitasunen arabera, ezarritako helburuak betetze 

aldera. 
- Taldeko langileei aholkularitza teknikoa ematea bete beharreko lanpostuarekin zerikusia duten alderdietan. 
- 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. 
- Enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana aplikatzea, betiere indarreko araudia kontuan hartuta, betetze-maila 

egiaztatzeko ikuskatuz eta beharrezko neurri zuzentzaileak hartuz. 
 
Edukiak 
1.  Nekazaritza-produktuak biltegiratzea 

- Biltegi-motak. 
- Siloak. 
- Lehortegiak. 
- Eraikuntza-ezaugarriak: dimentsioak, materialak eta akaberak. 
- Ur-hornidura. Saneamendua. 
- Instalazio elektrikoa. 
- Aireztapen-sistemak: Naturala. Artifiziala. 
- Atmosfera kontrolatuko kamerak. 
- Produktuak merkaturatu arte biltegiratzea. 
- Nekazaritza-produktuak egokitzeko, hautatzeko eta biltegiratzeko makinak, ekipamenduak, erremintak eta lanabesak. 
- Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen azterketa. 
- Biltegiratze-prozesuen kudeaketa informatikoa. 
o Biltegiratzearen balioespen ekonomikoa. 

 
2.  Giza baliabideak eta baliabide naturalak koordinatzea eta ikuskatzea 

- Langile-premiak. 
- Lanen esleipena. 
- Lanaren antolamendua eta programazioa. 
- Langileen aholkularitza eta gainbegiratzea. 
- Lan-harremanak. Kontratazio-modalitateak. Etetea eta iraungitzea. 
- Nekazarien gizarte-segurantza eta bestelako prestazioak. 
- Ordezkaritza-organoak. 
- Sektoreko hitzarmen kolektiboak. Negoziazio kolektiboa. 
- Lan-eskubidea eta -betebeharrak. Funtsezko arauak. 
- Laneskuaren errendimendua eta kostua. Ordu-kostuaren kalkulua. Lan-parteak. Gauzatze-denborak. 
- Makina eta ekipamenduen erabileraren errendimendua eta kostua. 

• Ordu-kostuaren kalkulua. 
• Lan-parteak. 
• Gauzatze-denborak. 

 
3.  Elikagaien manipulazioa 

- Elikagaien manipulatzaileek bete beharreko baldintzak: 
• Elikagaietan beren manipulazioa dela-eta gerta litezkeen arriskuak. 
• Elikagaien kutsadura-iturriak. 
• Elikagaiak kontsumitzearen ondorioz har daitezkeen gaixotasunak. 
• Horrelako gaixotasunak agertzen laguntzen duten faktoreak; prebentzio-neurriak. 
• Ingurumen-faktoreek elikagaietan mikroorganismoak haztean eta garatzean izan dezaketen eragina. 

 2



Euskal Enplegu Zerbitzua  

- Elikagaiak jasotzean, biltegiratzean, eraldatzean, garraiatzean, banatzean eta zerbitzatzean izan beharreko higiene-jardunbide 
egokiak. 
• Elikagaien manipulatzailearen higiene pertsonala. 
• Erantzukizunak. 

- Garbiketa, desinfekzioa, intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa. 
- Hondakinen maneiua. 
- Elikadura-establezimenduen autokontrola. 

 
4.  Nekazaritza-produktuak manipulatzeko eta biltegiratzeko lanen programazioarekin eta kontrolarekin lotutako 
funtsezko araudia 

- Laneko arriskuak prebenitzeko arau-esparrua. 
• Lanbide-arriskuak jarduera bakoitzean. 
• Segurtasun-sistemak, egindako jardueren eta lanen arabera. 
• Nekazaritza-lanetako arriskuak eta ezbehar-tasa. 
• Norbera babesteko neurriak, instalazio eta makinetan. 

- Higiene eta segurtasunari buruzko araudi orokorra, sektorean aplika daitekeena. 
• Garbiketarako, desinfekziorako, desintsektaziorako eta arratoi-garbiketarako prozesuak eta produktuak. 
• Instalazioetako garbiketa-sistemak eta -ekipamenduak. 

- Higiene pertsonalerako neurriak: Garraioan. 
- Ingurumena babesteko neurrien gaineko arau-esparrua. 

• Nekazaritza-enpresetako produkzio-prozesuen ingurumen-inpaktua. 
• Aplikatu beharreko ingurumen-arauak eta laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 

- Aplikatu beharreko kalitateari eta elikagaien 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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