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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA MAHASTIZAINTZA 
Berariazkoa 

Kodea  UF0935 
Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Edariak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Enoteknia Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Mahats-produkzioa eta ardogintzak Iraupena 180 

Bildutako mahatsa hartzea eta hartzidura aurreko eragiketak 40 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Hartzidura-prozesuak eta ardogintzak 

Iraupena 
60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0037_3: MAHATS-PRODUKZIOA GAINBEGIRATZEA ETA ARDOGINTZA-PROZESUAK 
PROGRAMATZEA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Mahastiaren ezarpena eta landaketa programatzea natura-faktoreak eta hautatutako barietateak kontuan hartuta. 

EI1.1 Mahatsondoaren garapenean lurzoruak duen eragina ezartzea. 
EI1.2 Barietate aukeratzeari dagokionez, gunearen baldintza klimatikoek nola eragiten duten balioestea. 
EI1.3 Mahatsondoaren ezaugarri morfologikoak eta fisiologikoak deskribatzea, barietateekin eta ingurune-baldintzekin lotuta. 
EI1.4 Mahatsondoren ziklo begetatiboa eta ugalketa-zikloa deskribatzea, fase bakoitzean egoera fenologikoak ezagutuz. 
EI1.5 Mahatsondoaren garapena egokia izateko, kasu bakoitzean ezarri behar diren prozesuak eta baldintzak deskribatzea 
EI1.6 Txertaken ezaugarriak eta horiek barietateetan duten eragina identifikatzea. 
EI1.7 Mahatas-barietate nagusiak eta horien gaitasun agronomikoak eta enologikoak ezagutzea 
EI1.8 Emaitza enologiko hoberenak ahalbidetuko dituzten landaketa-irizpideak (mahastiaren orientazioa, landaketa-esparrua, aurretiko 
lanak, landare-materiala, eta abar) justifikatzea. 

A2: Gidatze-sistema eta landarearen garapen orekatua ahalbidetuko duten hazkuntza-eragiketak kontrolatzea. 
EI2.1 Hautatutako mahatsondora hobekien egokitzen den espazio-kokapena (aske edo zerbaiten kontra jarrita) eta euspen-sistemen 
kokapena hautatzea. 
EI2.2 Gidatze-sistema eta eratzeko eta mantentzeko inausketa ezartzea, barietatea eta lursailaren ezaugarriak kontuan hartuta.  
EI2.3 Landaredia maneiatzeko eragiketak (lotzea, biltzea eta landaredia gidatzea) deskribatzea, zerbaiten kontra jarrita dauden kasuan  
EI2.4 Landarearen garapena eta fruituaren heltzea optimizatzeko, landarea berde dagoela egin behar diren eragiketak balioestea. 
EI2.5 Lurzorua mantentzeko eta landaketarako hoberena den teknikaren (lur-lantzea, landare-estalkia, herbizida aplikatzea edo 
bestelakoak) aukeraketa justifikatzea. 
EI2.6 Mahats-mordoa ondo heltzeko beharrezkoa den ur-egoera finkatzea. 
EI2.7 Ongarritze-mota eta -dosia landarearen garapenaren eta mahatsaren heltze-baldintzekin lotzea. 

A3: Egoera bakoitzerako egokia den laborantza babesteko sistema ezartzea, ingurumena gehien errespetatzen dutenak erabiltzeari 
lehentasuna emanez.  

EI3.1 Mahastiari eragiten dioten izurriak deskribatzea, horien aurka borroka egiteko kasu bakoitzean egokienak diren baliabideak 
kontuan hartuta. 
EI3.2 Gaixotasun ohikoenak identifikatzea eta babes-sistemak ezartzea. 
EI3.3 Izurriek eta gaixotasunek uztan eragin ditzaketen kalteak aztertzea, tratamendu-atalasea ezartzeko. 
EI3.4 Produktu fitosanitario-mota eta -dosia, eta produktu hori aplikatzeko unea eta makinak aukeratzea irizpide teknikoen arabera, eta 
efizientzia nahiz ingurumenarekiko errespetua kontuan hartuta. 
EI3.5 Hainbat egoeratan, borroka integratuak eta antzeko beste borroka batzuk balioestea, hala nola metodo konbentzionalen ordez 
dauden beste metodo batzuk 

 
Edukiak: 
1. Mahatsondoa eta mahats-produkzioa ezagutzea. 

- Mahatsondoaren historia eta garrantzi ekonomikoa. 
- Anpelografia eta landare-hobekuntza. 
- Barietate nagusien azterketa. 
- Organoen morfologia, anatomia eta funtzioak. 
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• Sustraiarena, hostoarena eta zurtoinarena. 
• Begiena. 
• Infloreszentziarena eta lorearena. 
• Mahats-mordoarena eta baiarena. 

- Mahatsondoaren fisiologia. 
• Ziklo begetatiboa. 
• Ugalketa-zikloa. 

- Mahats-produkzioaren faktoreak. 
• Lurzorua. 
• Klima. 
• Barietatea. 

- Mahats-landareen produkzioa. 
• Aldaxkak aldatzea. 
• Probena. 
• Txertaka. 

2. Mahastiaren ezarpena. 
- Landaketen arauketa. 
- Lurzorua prestatzea landatu aurretik. 
- Mentagaia aukeratzea. 
- Landaketa. 

• Landaketaren marraketa. 
• Garaia  
• Landareen prestaketa. 
• Landatzeko moduak. 
• Landaketaren ondorengo zainketak. 

- Mahastiaren euskarriak jartzea. 
3. Mahatsondoa gidatzeko eta inausteko sistemak. 

- Mahatsondoak ezartzeko parametroak. 
• Landaketa-dentsitatea. 
• Landaketa-tartea. 
• Errenkaden orientazioa. 

- Mahatsondoen itxuraren parametroak. 
• Enborraren garaiera. 
• Inausketa-sistemak. 
• Oholez hesitzeko sistemak. 

- Zati begetatiboaren eta ugalketa-zatiaren arteko oreka erregulatzeko parametroak. 
- Mahatsondoaren inausketa. 

• Inausketaren hasiera. 
• Guyot inausketa sinplea. 
• Guyot inausketa bikoitza. 
• Lokarriak. 
• Edalontzia. 
• Inausteko garaia. 

4. Lurzoruaren mantentze-lanak eta ongarriketa. 
- Lurzoruaren oinarrizko osagaiak. 
- Zereginak. Erabilitako makinak. 
- Landare-estaldura. 
- Belar txarren kentze kimikoa. 
- Nutrizio minerala eta ongarriketa.  

• Mahatsondoaren nutrizio minerala. 
• Mahatsondoaren ongarriketa. 
• Ureztatzea. 

5. Mahastiaren babesa. 
- Istripuak eta gaixotasunak, parasitoek eragiten ez dituztenak. 

• Izozteak, kazkabarra eta haizea. 
• Klorosia. 
• Txortena lehortzea eta bestelakoak. 
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- Birusek eragindako gaixotasunak. 
• Kaltetutako organoen itxura eta detekzioa. 
• Birosiaren transmisioa. 

- Gaixotasun kriptogamikoak. 
• Milidiua. 
• Oidioa. 
• Back-rota. 
• Usteldura grisa. 
• Beste batzuk. 

- Gaixotasun bakterianoak. 
- Animalia parasitoak. 

• Mahats-zorria. 
• Mahats-mordoaren sitsak. 
• Pirala. 
• Armiarma gorriak eta armiarma horiak. 

- Mahatsondoaren gaixotasunak eta izurriak ezagutzea. 
- Izurrien eta gaixotasunen tratamenduak.  

• Horien aurka borroka egiteko metodoa zehaztea: kimikoa, integratua, biologikoa. 
• Produktu fitosanitarioak. Manipulazioa. Osasunerako eta ingurumenerako arriskuak. 
• Fitosanitarioak aplikatzeko makinak. Segurtasuna maneiuan. Norbera babesteko ekipamendua erabiltzea. 
• Borroka integratua. 
• Prebentzioa eta borroka biologikoa 

 
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: Enoteknia 
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