
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA UREZTATZE-ERAGIKETA OSAGARRIAK NEKAZARITZA-

LABOREETAN Espezifikoa 
Kodea  UF0160 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Nekazaritzako jarduera osagarriak Maila 1 
Prestakuntza-modulua  Ureztatzeko, ongarritzeko eta tratamenduak aplikatzeko eragiketa 

osagarriak nekazaritza-laboreetan. 
Iraupena 120 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Ongarritzeko eta tratamenduak aplikatzeko eragiketa osagarriak 
nekazaritza-laboreetan. Iraupena 70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0518_1 NEKAZARITZA-LABOREETAN UREZTATZEKO, ONGARRITZEKO ETA 
TRATAMENDUAK APLIKATZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ureztatze-sistemaren elementu desberdinak identifikatzea eta haren funtzionamendu-baldintzak deskribatzea kasu praktiko bateko 
ureztatzea eginez, betiere, ezarritako prozedurak, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI1.1 Ureztatze-instalazio bateko osagai nagusiak identifikatzea eta haren oinarrizko funtzionamendua deskribatzea. 
EI1.2 Eskuzko ureztatze-elementuen erabilera hoberena eta mekanismo sinpleen elementuen behar bezalako maneiua 
deskribatzea, horien aplikazioak laboreetan kalterik eragin ez dezan. 
EI1.3 Ureztatze-sistema baten oinarrizko mantentze-lanak deskribatzea. 
EI1.4 Erabilitako instalazioak, ekipamenduak eta erremintak garbitzeko eta kontserbatzeko lanak deskribatzea. 
EI1.5 Ureztatzeko eragiketa osagarriekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak definitzea. 
EI1.6 Eskuzko ureztatzearen edo mekanismo sinpleen bidez eragindako ureztatzearen behar bezala zehaztutako kasu praktiko 
batean: 
• Ureztatze-elementuen funtzionamenduaren gorabeherak egiaztatzea eta jakinaraztea. 
• Matxura sinpleak konpontzea, eta kaltetutako elementuak modu eraginkorrean aldatzea. 
• Eskuzko ureztatzeetan behar den ur-kantitatea modu uniformean aplikatzea edo hala dagokionean, mekanismo sinpleei behar 

bezala eragitea. 
Edukiak 
1.  Arriskuak. 

- Laboreen ureztatze-premietan ingurumenak duen eragina. 
- Oinarrizko klimatologia: meteoro atmosferikoak. 
- Ura lurzoruan: portaera. 
- Ureztatzea aplikatzeko oinarrizko sistemak: Eskuzkoa. tanta-jario bidez automatizatua. aspertsio bidez automatizatua. 
- Ureztatze-instalazioak, balbulak, tentsiometroak. 
- Ureztatze-praktika: intentsitatea, iraupena eta aplikazio-unea. 
- Fertirrigazioa. Ureztatzea kontrolatzeko aparatuen irakurketa. 
- Ureztatze-sistemaren kontserbazioa, konponketa sinplea eta garbiketa. 
- Laboreak ureztatzeko erabilitako makina txikien eta ekipamenduen motak, osagaiak eta erabilera. 
- Erabilitako instalazioen, ekipamenduen eta erreminten garbiketa, desinfekzioa eta antolaketa. 
- Eragiketetan norbera babesteko eta babes orokorreko ekipamenduak ondo erabiliz ingurumen-neurriak eta laneko arriskuak 

prebenitzeko neurriak aplikatzea. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Sartzeko irizpideak 
Ez dago sartzeko eskakizunik 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Nekazaritzako jarduera osagarriak.  
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