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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
UREZTATZEKO, ONGARRITZEKO ETA TRATAMENDUAK 
APLIKATZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK NEKAZARITZA-
LABOREETAN 

Espezifikoa 

Kodea  UF0161 
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 

Ureztatzeko eragiketa osagarriak nekazaritza-laboreetan. Iraupena 50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0518_1 NEKAZARITZA-LABOREETAN UREZTATZEKO, ONGARRITZEKO ETA 
TRATAMENDUAK APLIKATZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA gaitasun-ataleko LB2 eta LB3 lanbide-
burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ongarri-mota nagusiak zehaztea eta kasu praktiko batean, laborantza-eremu bat eskuz ongarritzea edo bertan ongarritzeko eragiketa 
osagarriak egitea baliabide egokiak erabiliz eta betiere, ezarritako prozedurak, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-
araudia aplikatuz. 

EI1.1 Ongarri organikoen motak eta mota bakoitzaren jatorria identifikatzea. 
EI1.2 Ongarri kimikoen oinarrizko ezaugarriak azaltzea. 
EI1.3 Ongarri kimikoen etiketak interpretatzea. 
EI1.4 Ongarri organikoen eta kimikoen kargatzeko eta banaketa mekanizatua egiteko eragiketetan laguntzeko lanak deskribatzea. 
EI1.5 Ongarri kimikoen eta organikoen kargatzeko eta eskuzko banaketa lokalizatua egiteko eragiketak deskribatzea. 
EI1.6 Ongarri kimikoak eta organikoak kargatzeko, banatzeko eta metatzeko erabilitako ekipamenduen, instalazioen, makinen eta 
erreminten garbiketa-, mantentze- eta kontserbazio-lanak zehaztea. 
EI1.7 Ongarritzeko eragiketa osagarriekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak definitzea. 
EI1.8 Eskuzko ongarritzearen edo horren eragiketa osagarri baten behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

• Ongarriak dagozkion baliabide mekanikoak erabiliz metatzea. 
• Ongarrien kargatzeko eta banaketa mekanizatua egiteko eragiketetan laguntzeko lanak egitea. 
• Ongarria eskuz eta modu homogeneoan banatzea, adierazitako dosian eta unean . 
• Erabilitako instalazioak, ekipamenduak, makinak eta erremintak garbitzea, desinfektatzea, ordenatzea eta haien oinarrizko 

mantentze-lanak egitea. 
• Aurreko eragiketetan norbera babesteko eta babes orokorreko ekipamenduak ondo erabiliz ingurumen-neurriak eta laneko 

arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea. 
 
A2: Laboreen parasito nagusiak deskribatzea eta identifikatzea, produktu biozidaren ontzian jasotako informazioa interpretatzea eta kasu 
praktiko batean, ezarritako argibideei jarraikiz produktuak prestatzeko eta aplikatzeko eragiketak egitea, betiere laneko arriskuak 
prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI2.1 Laboreei eragiten dieten parasito-taldeak identifikatzea. 
EI2.2 Tratamendu fitosanitariorako produktu baten ezaugarri orokorrak deskribatzea ontzian jasotako informazioari jarraikiz. 
EI2.3 Produktu fitosanitarioen segurtasun-sinbologia interpretatzea. 
EI2.4 Salda ezarritako moduan eta proportzioan nahasteko, prestatzeko eta aplikatzeko eragiketak deskribatzea. 
EI2.5 Tratamenduetan erabilitako erreminten, ekipamenduen eta instalazioen garbitze-, maneiatze- eta oinarrizko mantentze-lanak 
zehaztea, aplikazio-moduaren eta erabilitako produktu-motaren arabera. 
EI2.6 Tratamenduen aplikazioko eragiketa osagarriekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak definitzea. 
EI2.7 Laborea makina txikiekin tratatzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

• Erabilitako makinak eta tratamendu-ekipamenduak gainbegiratzea behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzeko. 
• Salda nahasteko eta prestatzeko eragiketak ezarritako modu eta proportzioan egitea. 
• Tratamendu fitosanitarioak modu uniformean eta adierazitako ekipamenduarekin eta unean aplikatzea. 
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• Erabilitako instalazioak, ekipamenduak, makinak eta erremintak garbitzea, desinfektatzea, modu egokian maneiatzea, 
ordenatzea eta haien oinarrizko mantentze-lanak egitea. 

• Aurreko eragiketetan norbera babesteko eta babes orokorreko ekipamenduak ondo erabiliz ingurumen-neurriak eta laneko 
arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea. 

 
Edukiak 
1.  Ongarriak. 

- Landareen nutrizioa. 
- Ongarri organikoak: motak, jatorria eta oinarrizko ezaugarri orokorrak. 
- Ongarri solidoak: simaurrak. 
- Ongarri likidoak: txizak. 
- Ongarri berdeak. Lurrustelak. 
- Ongarri kimikoak: oinarrizko ezaugarri orokorrak. 
- Ongarri bakunak eta konposatuak. 
- Etiketen interpretazioa: ongarriaren aberastasuna. 
- Ongarri organikoen banaketa. 
- Erabilitako makinen oinarrizko ezaugarriak. 
- Atoiak. Banagailuak. Zisternak. Kargako eta banaketako laguntza-lanak. 
- Ongarri organikoen eskuzko banaketa lokalizatua. 
- Ongarritzeko erabilitako ekipamendua, erremintak eta instalazioak egunero garbitzea eta kontserbatzea. 
- Ongarri kimikoen banaketa. 
- Erabilitako makinen oinarrizko ezaugarriak. 
- Toberak. Banagailuak. 
- Kargako eta banaketako laguntza-lanak. 
- Ongarri kimikoen eskuzko banaketa lokalizatua. 
- Ongarritzeko erabilitako ekipamendua, erremintak eta instalazioak egunero garbitzea eta kontserbatzea. 
- Ongarri-metaketak egitea. 
- Erabilitako instalazioak, ekipamenduak, makinak eta erremintak garbitzea, desinfektatzea eta ordenan jartzea. 
- Dosiak eskuz banatzea une egokian eta modu homogeneoan. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
- Laboreak ongarritzeko erabilitako makina txikien eta ekipamenduen motak, osagaiak eta erabilera. 

 
2.  Landareen osasuna: 

- Landareen osasunari buruzko alderdi orokorrak. 
- Izurriak. Gaixotasunak. Belar gaiztoak. 
- Kontrol-metodoak. Defentsa-baliabide fitosanitarioak. 
- Produktu fitosanitarioak: Deskribapena eta orokortasunak. 
- Produktu fitosanitarioen eta haien hondakinen arriskugarritasuna. 
- Produktu fitosanitarioen erabileraren ondoriozko arriskuak: 
- Intoxikazioak eta osasunerako beste ondorio batzuk. Lehen laguntzak. 
- Tratamendu fitosanitarioetarako. Produktuak emateko ekipoak. Ekipamenduen garbiketa, mantentze-lanak, erregulazioa eta 
berrikuspena. 
- Langilearen esposizio-maila. Prebentzio- eta babes-neurriak produktu fitosanitarioen erabileran. 
- Ingurumen-jardunbide egokiak. Ingurumen-sentsibilizazioa. 
- Trazabilitate-printzipioak. Elikagaien eta pentsuen higiene-arloko eskakizunak. 
- Etiketak eta segurtasun-datuen fitxak interpretatzea. 
- Produktu fitosanitarioak aplikatzeko praktikak. 
- Salda-nahasketak egitea ezarritako proportzioen arabera. 
- Tratamendu fitosanitarioak modu uniformean aplikatzea. 

 
3.  Nekazaritza-jarduerekin lotutako araudia. 

- Lanaren eta osasunaren arteko erlazioa. 
- Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia. 
- Ingurumena babestea eta ontzi hutsak desagerraraztea: 
- Araudi espezifikoa. Produktu fitosanitarioen erabilerari buruzko araudia. 
- Arau-hausteak eta zehapenak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
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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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