
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-ATALA PRODUKTUEN LABORANTZA-ERAGIKETAK, BILKETA, 

BILTEGIRATZEA ETA ONTZIRATZEA Espezifikoa 
Kodea  UF0162 
Lanbide-arloa Nekazaritza 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Nekazaritzako jarduera osagarriak Maila 1 
Prestakuntza-modulua  Laboreetako eta instalazioen mantentze-lanetako eragiketa 

osagarriak nekazaritza-ustiategietan. 
Iraupena 120 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Instalazioen oinarrizko mantentze-lanak Iraupena 50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0519_1 NEKAZARITZA-USTIATEGIETAN LABORANTZA-ZAINTZAKO, LABORE-
BILKETAKO ETA INSTALAZIOEN MANTENTZE-LANETAKO ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA gaitasun-ataleko LB1 eta 
LB2 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Landutako espezie nagusiak eta horiek lantzeko teknikak deskribatzea eta kasu praktiko batean lurzorua eta landarea mantentzeko egin 
beharreko lan edo eragiketak egitea, betiere, baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia 
aplikatuz. 

EI1.1 Landareen organo nagusiak eta haien funtzioak ezagutzea. 
EI1.2 Landutako landareen espezie nagusiak identifikatzea. 
EI1.3 Nekazaritza-ustiategietan erabilitako espezieen ezaugarri eta eskakizun nagusiak identifikatzea. 
EI1.4 Laborea baldintza hoberenetan mantentzeko egiten diren lurzoruari eta landareari aplikatutako ohiko laborantza-eragiketak 
deskribatzea. 
EI1.5 Laboreen babes- eta aterpe-egituren maneiu orokorreko eragiketak deskribatzea. 
EI1.6 Ugalketako eta hedapeneko eragiketa osagarriak deskribatzea. 
EI1.7 Erabilitako instalazioen, ekipamenduen eta erreminten garbiketa-lanak eta oinarrizko mantentze-lanak deskribatzea. 
EI1.8 Nekazaritza-laboreetan lurzorua eta landareak mantentzeko eragiketa osagarriekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak 
prebenitzeko neurriak definitzea. 
EI1.9 Ohiko laborantza-eragiketetako ondo zehaztutako kasu praktiko batean: 

• Lurzoruaren mantentze-lanak eskuz edo makina txikiekin egitea. 
• Oinarrizko zurkaiztatze-, inauste- eta bakantze-lanak eskuz edo makina txikiekin egitea. 
• Hosto-tratamenduko aplikazioak ezarritako unean eta moduan egitea, dagokion ekipamenduarekin. 
• Laboreen babes- eta aterpe-egiturak oinarrizko mailan maneiatzea. 
• Ugalketako eta hedapeneko eragiketa osagarriak egitea. 
• Erabilitako instalazioak, ekipamenduak 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: Nekazaritza-produktuak eta -azpiproduktuak biltzeko, biltegiratzeko eta ontziratzeko teknikak definitzea eta teknika horiek kasu praktiko 
batean aplikatzea, betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia betez. 

EI2.1 Bilketa-lanak deskribatzea. 
EI2.2 Produktuak eta azpiproduktuak egokitzeko eta garraiatzeko behar diren baldintzak eta eragiketak deskribatzea. 
EI2.3 Kontserbaziorako beharrezkoak diren ontziratze- eta biltegiratze-teknikak deskribatzea. 
EI2.4 Landare-hondakinak manipulatzeko eta tratatzeko eragiketak deskribatzea. 
EI2.5 Erabilitako instalazioen, ekipamenduen eta erreminten garbiketa-lanak eta oinarrizko mantentze-lanak deskribatzea. 
EI2.6 Nekazaritza-laboreen bilketa- eta kontserbazio-eragiketa osagarriekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak 
definitzea. 
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Edukiak 
1.  Laborantza-eragiketak. 

- Landareen fisiologia: Garapen begetatiboa. Loraketa eta fruktifikazioa. 
- Inasuketa. 
- Inausketako ekipamenduak eta erremintak. 
- Inausketa zurkararen, inausketa berdearen eta puntak kentzeko lanen printzipio orokorrak. 
- Fruituen mamitzearen eta bakantzearen maneiua. 
- Laborantza-baldintzei eusteko laborantza-lanak. 
- Eskuzko bakantzeak. 
- Berotegiak: egitura-mota ohikoenak eta horien maneiua. 
- Plastikoak edo estalki-materialak eta horien ezaugarriak. 
- Lurzoruaren maneiua. 
- Ingurumenari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko arauak laborantza-eragiketetan. 
- Laboreen laborantza-eragiketetan erabilitako makina txikien eta ekipamenduen motak, osagaiak eta erabilera. 
 

2.  Bilketa: 
- Heltze-prozesua. 
- Heltze fisiologikoa eta komertziala. 
- Heltze-indizeak. 
- Eskuzko bilketa. 
- Bilketa-garaia eta -unea. Erremintak eta lanabesak. 
- Bilketan erabilitako makina txikien eta ekipamenduen motak, osagaiak eta erabilera. 
 

3.  Laboreen kontserbazioa 
- Uztak, fruituak eta barazkiak biltegiratzeko eta kontserbatzeko instalazioak. 
- Ontziratzea eta manipulazioa. 
- Kontserbazio-sistemak. 
- Hondakinen tratamendua. 
- Laboreak kontserbatzeko erabilitako makina txikien eta ekipamenduen motak, osagaiak eta erabilera. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
 
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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