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NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
NEKAZARITZA EKOLOGIKOA 
 

KODEA 
AGAU0108 
 

LANBIDE-ARLOA 
Nekazaritza  
 

LANBIDE-EREMUA 
Nekazaritza 
 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
AGA 225_2 Nekazaritza ekologikoa (maiatzaren 25eko 665/2007 Errege Dekretua). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 

GAITASUN OROKORRA 
Abeltzaintza-ustiategi ekologiko batean laboreen maneiu-, mantentze-, produkzio- eta bilketa-eragiketak, kalitatezko, 
jasangarritasuneko eta errentagarritasuneko irizpideak aplikatuz eta betiere, indarrean den nekazaritza ekologikoari, kalitate-
kontrolari eta laneko arriskuak prebenitzeari dagokion legeria betez. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0717_2: Lurzorua maneiatzea eta laborantza- eta bilketa-lanak egitea ustiategi ekologikoetan. 
 
-  UC0526_2: Traktoreak maneiatzea eta nekazaritzako instalazioak muntatzea, eta horien mantentze-lanak egitea. 
 
- UC0718_2: Agroekosistemaren egoera sanitarioa kontrolatzea eta maneiatzea. 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Bere lanbide-jarduna laborantza ekologikoko enpresa publiko edo pribatuetan garatzen du, besteren kontura nahiz 
bere kontura. 
 
Produkzio-sektoreak 
Nekazaritzaren sektorean jarduten du, honako produkzio-jarduera hauetan: Frutagintza-ustiategi ekologikoak. 
Barazkigitza-ustiategi ekologikoak. Belarki-labore ekologikoen ustiategiak. Loragintzako ekologikorako plantak 
produzitzeko enpresak. Labore ekologikoetan ikertzeko eta esperimentatzeko erakundeak. Nekazaritza 
ekologikoaren zerbitzurako enpresak. Eskola-mintegi eta -baratzeak. Produktu ekologikoak ziurtatzeko enpresak. 
Landetxe-eskolak. Natura-ikasgelak. 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
Labore ekologikoetako besteren konturako langile kualifikatua. 
Labore ekologikoetako norbere konturako langile kualifikatua. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

UF0208: Baliabideen aprobetxamendua eta 
lurzoru ekologikoaren maneiua. 90 MF0717_2 

Lurzoruaren maneiua, laborantza- eta 
bilketa-eragiketak ustiategi ekologikoetan 

180 
UF0209: Laborantza-lanak eta labore ekologikoen 
bilketa 90 

UF0008: (ZEHARKAKOA) Nekazaritza-
instalazioak eta horien egokitzapena, garbiketa 
eta desinfekzioa.  

70 MF0526_2 
 Nekazaritzako mekanizazioa eta 
instalazioak. (Zeharkakoa) 

120 
UF0009: (ZEHARKAKOA) Traktoreen mantentze-
lanak, prestaketa eta maneiua.  50 

UF0210: Parasito, patogeno eta laboreen arteko 
orekako teknika eta metodo ekologikoak. 60 

MF0718_2 
Agroekosistemaren sanitatearen 
prebentzioa eta maneiua. 

150 
UF0211: Labore ekologikoen egoera 
sanitarioaren prebentzioa eta produktuen 
aplikazioa. 

90 

MP0048 
Nekazaritza ekologikoko lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak 

40 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 480   
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1. gaitasun-atala:  
LURZORUA MANEIATZEA ETA LABORANTZA- ETA BILKETA-LANAK 
EGITEA USTIATEGI EKOLOGIKOETAN 

 
Kodea: UC0717_2 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Ur eta nutrienteen aprobetxamendua optimizatzeko lurzorua maneiatzea, higadura saihestuta, gomendio teknikoei 
jarraikiz. 

BI1.1 Lurzorua maneiatzeko sistemak ustiategiaren laboreak eta ezaugarri agroekologikoak kontuan izanda 
aplikatzen dira. 
BI1.2 Lanak une eta sakonera egokiarekin egiten dira, betiere lurzorua mantentzeko eta hobetzeko. 
BI1.3 Estalki geldo edo biziak baliabide egokiekin ezartzen eta mantentzen dira, lurzoruaren ezaugarri fisiko eta 
biologikoak mantendu eta baliabide hidrikoen eta nutrienteen aprobetxamendua hobetzeko. 
BI1.4 Lurzorua maneiatzeko erreminta, ekipamendu eta makina espezifikoak egin beharreko lana kontuan izanda 
hautatzen eta maneiatzen dira, eta dagozkien eskuliburuetan adierazitako prozedurekin eta aldizkakotasunarekin 
berrikusten eta mantentzen dira. 
BI1.5 Produkzio ekologikoari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko legeria kontuan izanda maneiatzen da 
lurzorua. 

LB2: Agindutako gomendio teknikoei jarraikiz ongarritzea, lurzoruaren emankortasun-mailari eusteko. 
BI2.1 Uraren, lurzoruaren eta hostoen laginak ezarritako prozedurei jarraikiz egiten dira, dagokien kalitatea, 
emankortasuna eta nutrizio-egoera zehazteko, hurrenez hurren. 
BI2.2 Espezie egokiek aukeratuta egiten da ongarritze berdea, eta une eta lanabes egokiak ere aukeratuta 
ongarria lurzoruan txertatzeko. 
BI2.3 Erabilitako materia organikoa eta ongarri materialak garai egokian, agindutako dosian, modu homogeneoan 
eta beharrezko makina eta ekipamenduekin aplikatzen dira, lurzoruaren propietate fisikoak, kimiko eta biologikoak 
mantentzeko eta hobetzeko. 
BI2.4 Ongarritze-ekipamenduak aplikatzeko modua eta erabilitako ongarri-mota kontuan izanda hautatzen, 
maneiatzen eta mantentzen dira. 
BI2.5 Produkzio ekologikoari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko legeria kontuan izanda ongarritzen da 
lurzorua. 

LB3: Ureztapena arrazionalki erabiltzea laborearen premiak betetzeko eta lurzoruaren emankortasuna mantentzeko edo 
hobetzeko. 

BI3.1 Ureztapen-sistemaren gomendioen, uraren kalitatearen, egoera edafoklimatikoaren eta laborearen premia 
hidrikoen arabera egiten eta egiaztatzen da ureztapen-uren ekarpena. 
BI3.2 Ureztapen-instalazioa —eskuzkoa edo automatikoa— maneiatu egiten da, eta dagokion funtzionamendu 
egokia egiaztatzen da. 
BI3.3 Garbitzeko ureztapenak, beharrezkoa izanez gero, gatzak lixibatzeko moduan aplikatzen dira. 
BI3.4 Produkzio ekologikoari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko legeria kontuan izanda ureztatzen da. 

LB4: Laborea ondo garatzeko beharrezkoak diren laborantza-lanak egitea, agroekosistemaren jasangarritasuna 
ziurtatuta. 

BI4.1 Ondoztatzeko eta jorratze fisikoko lanak eskuz edo lurraren egoerarako eta ondarearen garapenerako 
egokiak diren makina edo ekipamenduekin egiten dira. 
BI4.2 Aziendaren larratzea modu koherentean maneiatzen da landare-estalkia kontrolatzeko. 
BI4.3 Material egokiarekin eta une egokian jartzen dira zurkaitzak eta egiten da inausketa, txertaketa eta kimaketa. 
BI4.4 Polinizazioa ahalbidetzen duten teknikak aplikatu egiten dira fruituen mamitze egokia bermatzeko. 
BI4.5 Lore-sortei edo fruituei punta kentzen zaie, fruituak bakandu egiten dira eta akasdunak desagerrarazten dira 
produkzioaren kalitatea hobetzearren. 
BI4.6 Berotegi barruko ingurumen-faktoreak dagozkion balioak egokitzeko kontrolatzen dira, beharrezko eragiketen 
bidez, egoera produktibo eta sanitarioa hobetuta. 
BI4.7 Laborantza-lanak egiteko erreminta, ekipamendu eta makina espezifikoak egin beharreko lana kontuan 
izanda hautatzen eta maneiatzen dira, eta dagozkien eskuliburuetan adierazitako prozedurekin eta 
aldizkakotasunarekin berrikusten eta mantentzen dira. 
BI4.8 Landare-hondakinak sailkatu eta manipulatu egiten dira, geroago baliatzeko. 10 
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BI4.9 Produkzio ekologikoari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko legeria kontuan izanda burutzen dira 
laborantza-lanak. 

LB5: Produktu eta azpiproduktu ekologikoak aprobetxatzea, biltzea, garraiatzea eta biltegiratzea, dagokien kalitate 
mantenduz. 

BI5.1 Larratze arrazionalaren bidez aprobetxatzen dira larreak. 
BI5.2 Produktua behar bezalako helduta eta behar bezalako tamainarekin dagoenean biltzen da, laborearen 
ezaugarrietarako egokien diren makina eta ekipamenduekin, laborearen narriadura posiblea saihestuta. 
BI5.3 Laboreetako produktu eta azpiproduktuak labore-ezaugarrietarako egokiak diren teknika, makina eta 
ekipamenduekin garraiatzen, egokitzen, konpostatzen, biltegiratzen eta ontziratzen dira laboreetako produktu eta 
azpiproduktuak. 
BI5.4 Makinak eta ekipamenduak behar bezala hautatzen, maneiatzen eta mantentzen dira. 
BI5.5 Produkzio ekologikoari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko legeria kontuan izanda egiten da 
aprobetxamendua, bilketa, garraioa eta biltegiratzea. 

 

Lanbide-testuingurua 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Traktoreak eta krokatzeko gailuak, motokultoreak, azalatzeko makinak, ondoztatzeko makinak eta lurra kentzeko 
makinak, kultibadoreak, guraizeak, aitzurrak, errafia, zurkaitzak. Ponpaketa-ekipamenduak, ur-harguneak, kanalak, 
deposituak, urmaelak, hodiak, aspertsoreak, tantaz tantakoak, iragazkiak, balbulak, manometroak, tenporizadoreak, pH-
metroak, konduktimetroak, termometroak, higrometroak, anemometroak eta tentsiometroak. Berotegiak, tunelak, lur-
estalkiak, berotegien egitura-euskarrirako materialak, automatismoak, estazio meteorologikoak eta euskarri 
informatikoak. Plastikoak, polikarbonatoak, alanbreak eta aireztapen-sistemak. Uzta biltzeko erreminta, lanabes eta 
ekipamenduak, edukiontziak, siloak, produktuen biltegia eta hotz-ganberak. Hesiak eta hesi elektrikoak (pilakoak, 
bateriakoak eta sarekoak), zutoin mugikorrak estalki isolatzaileekin edo isolagailuekin, kable edo alanbre elektrifikatua, 
itxitura finkorako zutoinak eta uraska finko eta mugikorrak. Laborantza ekologikoan baimendutako ongarri organiko eta 
kimikoak. Konpostagailuak. Uraren, lurzoruaren eta hostoen laginak hartzeko ekipamenduak. Norbera babesteko 
ekipamenduak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Labore ekologikoa egoera onean kalitate goreneko produkzioekin, ingurumena errespetatuta eta energia-kontsumoa, 
nutriente-galera eta higadura murrizten dituzten estrategiak erabilita, nutrienteen birziklatzea indartuta, lekadunen eta 
laboreen txandakatze eta elkartzeen erabileraren bidez. Lurzoru hobetuak beren egiturari eta emankortasunari 
dagokienez. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Makinak eta ekipamenduak maneiatzeko eta mantentzeko eskuliburuak. Zerbitzu-eskuliburuak. Labore ekologikoetako 
lurzoruaren maneiuari buruzko eskuliburuak. Ongarriei buruzko eskuliburuak eta ongarritze biologikoaren praktika. 
Instalazioak, ureztapen-sistemak, makinak eta ekipamenduak maneiatzeko eta mantentzeko eskuliburuak. Zerbitzu-
eskuliburuak. Botanikari, edafologiari eta fitotekniari buruzko eskuliburuak. Laborantza ekologikoari buruzko legeria. 
Nekazaritza ekologikoari, ekologiari, elikagaien kalitateari, aprobetxamenduari, bilketari, biltegiratzeari eta 
kontserbatzeari buruzko bibliografia. Fruta-arbolei, barazkiei, belarki-laboreei eta belardi natural eta artifizialei buruzko 
bibliografia. Landatutako espeziei buruz bibliografia espezifikoa. Laneko arriskuak prebenitzeko araudia. Produkzio 
ekologikoari buruzko legeria, erregelamenduak eta arauak. Egindako lanei buruzko kontrol-fitxak, horiek garatzeko 
informazioa, data, iraupena eta ikusitako gorabeherak bilduta. 
 
 
 

 
2. gaitasun-atala: 
TRAKTOREAK MANEIATZEA ETA NEKAZARITZAKO INSTALAZIOAK 
MUNTATZEA, ETA HORIEN MANTENTZE-LANAK EGITEA 

 
Kodea: UC0526_2 
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Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
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LB1: Traktoreen eta trakzio-ekipamenduen mantentze-lanak egitea erabilera-egoera onean irauteko, espezifikazio 
teknikoei jarraikiz. 

BI1.1 Lantegia antolatzeko, espazioa eta laneko erreminta eta ekipamenduen irisgarritasuna optimizatzen da, 
berehala erabiltzeko. 
BI1.2 Traktoreak eta trakzio-ekipamenduak mantentze-eskuliburuetan adierazitako maiztasunarekin berrikusten 
eta kontrolatzen dira. 
BI1.3 Muntatzeko eta desmuntatzeko, soldatzeko, oinarrizko konponketak egiteko eta mekanizatzeko eragiketak 
ekipamendu eta erreminta egokiekin eta behar den doitasunarekin egiten dira. 
BI1.4 Traktore, makina, ekipamendu eta erreminten mantentze-lanak egiteko, enpresaren laneko arriskuak 
prebenitzeko plana eta ingurumen-jardunbide egokien eskuliburua hartzen dira kontuan. 

LB2: Traktoreak eta trakzio-ekipamenduak prestatzea eta maneiatzea, programatutako lan eta eragiketetan erabiltzeko 
eta bide publikoetan zirkulatzeko. 

BI2.1 Traktoreak ezarritako lan-erritmoan maneiatzen dira, egin beharreko lana kontuan hartuta eta 
funtzionamendua, maneiua eta doitasuna kontrolatuta. 
BI2.2 Traktoreak eta lanabes-makinak behar bezala akoplatzen eta seinaleztatzen dira, eta, horretarako, 
zirkulazio-kodea eta nekazaritza-ibilgailuen bide publikoetako zirkulazioari buruzko araudi osagarria betetzen dira. 
BI2.3 Traktoreekin, trakzio-ekipamenduekin eta beste lanabes batzuekin egin beharreko zereginak eta 
manipulazioak horietako bakoitzerako segurtasun-arau espezifikoei jarraikiz egiten dira. 
BI2.4 Traktoreak eta trakzio-ekipamenduak prestatzeko eta maneiatzeko, enpresaren laneko arriskuak 
prebenitzeko plana eta ingurumen-jardunbide egokien eskuliburua hartzen dira kontuan. 
BI2.5 Istripurik izanez gero, oinarrizko teknika sanitarioak eta lehen laguntzak bizkor aplikatzen dira. 

LB3: Laboreak babesteko eta behartzeko sistemak instalatzea eta mantentzea, eta, horretarako, ingurunerako eta 
produkzio-sistemarako material egokiak erabiltzea eta espezifikazio teknikoei jarraitzea. 

BI3.1 Lurra berdintzeko, instalazio-motarako eta enpresaren produkzio-sistemarako makina eta material egokiak 
erabiltzen dira. 
BI3.2 Babes-sistemen egitura instalatzeko, enpresaren espezifikazio tekniko, ekonomiko eta produktiboei jarraitzen 
zaie. 
BI3.3 Babes-sistemen estalkiak eskakizun teknikoei jarraikiz eta une egokian ipintzen dira. 
BI3.4 Babes-sistemak instalatzeko eta mantentzeko, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana eta 
ingurumen-jardunbide egokien eskuliburua hartzen dira kontuan. 

LB4: Ureztaketa-sistemak proiektuaren espezifikazio tekniko eta ekonomikoei jarraikiz instalatzea eta mantentzea, 
laboreen garapen egokia ziurtatzeko. 

BI4.1 Ureztatzeko sistemarik egokiena instalatzeko, beharrezkoak diren baliabide teknikoak erabiltzen dira, eta 
lurraren desnibela, lurzoruaren ezaugarriak eta maila freatikoa hartzen dira kontuan. 
BI4.2 Ureztatzeko sistemaren funtzionamendua egiaztatu egiten da, eta matxuratutako edo higatutako elementuak 
ordezkatzen dira. 
BI4.3 Instalazio- eta mantentze-lanak egiteko, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana eta ingurumen-
jardunbide egokien eskuliburua hartzen dira kontuan. 
BI4.4 Ura metatzeko, eroateko eta igotzeko sistemak instalatzean, hautatutako ureztapen-sistemarako ezarritako 
eskakizun teknikoei jarraitzen zaie. 

LB5: Lokalen eta instalazioen egokitzea, garbiketa, desinfekzioa, intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa egitea, eta, 
horretarako, aldez aurretik ezarritako planari jarraitzea. 

BI5.1 Lokaletan eta instalazioetan, maiztasun, produktu eta prozedura egokiekin egiten da garbiketa, desinfekzioa, 
intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa, eta berriz erabiltzeko egoera onean daudela egiaztatzen da, ezarritako 
protokoloei jarraikiz. 
BI5.2 Garbitzeko, desinfektatzeko eta intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa egiteko ekipamenduak egin 
beharreko lanaren arabera eta lan-argibideei jarraikiz prestatzen dira. 
BI5.3 Garbiketa, desinfekzioa, intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa egiteko produktuak teknika egokiarekin eta 
adierazitako dosietan hautatzen eta aplikatzen dira. 
BI5.4 Instalazioetako instalazio elektrikoa, ur-hornidura eta klimatizazio-sistemak egiaztatzeko, egoera onean 
dauden eta behar bezala dabiltzan aztertzen da. 
BI5.5 Lokalen eta instalazioen egokitzea, garbiketa, desinfekzioa, intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa egiteko, 
enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana eta ingurumen-jardunbide egokien eskuliburua hartzen dira 
kontuan. 
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Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Laborantzarako instalazio estaliak: berotegiak, aklimatazio- eta gogortze-tunelak, mikroberotegiak, tunelak eta lur-
estalkiak. Berotegien egitura-euskarrirako materialak. Plastikoak. Alanbreak. Ureztatzeko ekipamenduak: ponpaketa- eta 
banaketa-sistema: ponpaketa-multzoa, txorrotak, harguneak, iragazkiak, tantaz tantakoak, aspertsoreak, hodiak, hodi-
akoplamenduak, balbulak eta manometroak. Fertirrigazio-ekipamenduak. Osasungarritasun-egoera oneko produktuen 
biltegiak, lehortzeko eta aireztatzeko instalazioak, hotz-instalazioak eta hezetasunaren eta tenperaturaren neurgailuak. 
Garbiketa-ekipamenduak. Traktoreak eta trakzio-ekipamenduak, zoruan lan egiteko makina autopropultsatuak, eta 
krokatzeko eta akoplatzeko lanabesik ohikoenak. Traktoreak eta trakzio-ekipamenduak mantentzeko eta konpontzeko 
lantegiko ekipamenduak eta tresnak, hala nola lan-aulkiak, jasotze- eta desplazamendu-deposituak, erreminta-sortak, 
soldadura-ekipamenduak, zulatzeko makinak, katu hidraulikoak, koipeztatze-ekipamenduak, konpresorea, eta erregaiak 
eta lubrifikatzaileak biltegiratzeko depositua. Ordezko piezak eta osagarriak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Makinak erabilera-egoera onean, aldizkako mantentze-lan egokien ondorioz. Instalazioak eta biltegiak egoera onean eta 
lor daitekeen produkziora iristeko baldintzetan. Arazo mekanikoen eta matxura-gorabeheren murrizketa, une egokian 
prebentzio-neurriak eta elementuak eta organoak birjartzeko neurriak aplikatu izanaren ondorioz. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Instalazioen eta biltegien planoak. Instalazioak muntatzeko eskuliburuak. Traktoreen, makinen eta ekipamenduen 
zerbitzu- eta lantegi-eskuliburuak, eta lan-prestazioei, erabili beharreko makinen aukerei eta mugei, eta traktoreen, 
trakzio-ekipamenduen eta instalazioen mantentze-lanen prozesuei buruzko informazio teknikoa. Lan- eta ingurumen-
arriskuei buruzko araudia. Zirkulazio-kodea eta araudi osagarria. Ingurumen-jardunbide egokien eskuliburua. Elikagaien 
segurtasunari buruzko eskuliburuak. Egindako eragiketen datari, iraupenari, errendimenduari eta gorabeherei buruzko 
informazioa biltzen duten fitxak. Produkzio ekologikoari buruzko araudia. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
AGROEKOSISTEMAREN EGOERA SANITARIOA KONTROLATZEA ETA 
MANEIATZEA 

 
Kodea: UC0718_2 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Teknika eta metodo ekologikoak aplikatzea izurrien, gaixotasunen eta nahi ez den berezko landarediaren eragina 
txikiagotzeko, agroekosistemaren biodibertsitatea gehituta, gomendio teknikoei jarraikiz. 

BI1.1 Pezoiak eta gainerako azpiegitura ekologiko iraunkor edo iragankorra (urmaelak, babeslekuak eta fauna 
osagarriarentzako habiak) fitoparasitoen eta haien harraparien arteko oreka mantentzeko aukeratzen, instalatzen 
eta maneiatzen dira. 
BI1.2 Laborantza-metodoak (ereite-aroa, bilketa-aroa eta beita-landareak, besteak beste) laboreetan kalteak 
gutxitzeko izurrietan, gaixotasunetan eta laboreetan duten ondorioz kontuan izanda aplikatzen dira. 
BI1.3 Metodo fisikoak (tranpak, hesiak, landarediaz hornitutako lur-estalkiak, besteak beste), izurrien, gaixotasunen 
eta nahi ez den berezko landarediaren eragina txikiagotzeko aplikatzen dira. 
BI1.4 Metodo bioteknikoak (feromonak eta banda fotoselektiboak, besteak beste) izurriengan eragiteko aplikatzen 
diren, haien ondorio txikiagotuta. 
BI1.5 Izurrien, gaixotasunen eta nahi ez de berezko landarediaren eragina txikiagotzeko teknika eta metodo 
ekologikoen aplikazioa produkzio ekologikoari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko legeria kontuan izanda 
burutzen da. 

LB2: Labore ekologikoen egoera sanitarioa zehaztea, informazioa bilduta ezarritako prozedurei jarraikiz. 
BI2.1 Laginketa-unitateak ezarritako protokoloa aplikatuta adierazten dira lursailean. 
BI2.2 Izurri, gaixotasun eta nahi ez den berezko landarekiaren jarraipena une egokian egiten da.  
BI2.3 Kalte ohikoenak eragiten dituzten agenteak eta fauna osagarria dagokien biologiaren eta morfologiaren 
arabera identifikatzen dira. 13 
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BI2.4 Fauna osagarriaren, izurrien, gaixotasunen, nutrizio-gabezien, fisiopatien eta nahi ez den berezko 
landarediaren mailak ezarritako prozedurari jarraikiz zehazten eta kuantifikatzen dira. 
BI2.5 Identifikatu gabeko agenteek eraginpean hartutako laginak arau egokiei jarraikiz prestatzen eta bidaltzen dira 
laborategi edo estazio fitopatologikora. 

LB3: Produktu ekologikoak prestatzea eta aplikatzea ezarritako espezifikazio teknikoei jarraikiz, makinak eta erremintak 
behar bezala maneiatuta. 

BI3.1 Erabilera ohikoeneko sanitatearen kontrol- eta maneiu-kasuetan erabilitako produktu ekologikoak behar 
bezala hautatzen dira, laborearen balorazio sanitarioaren arabera betiere. 
BI3.2 Landare-aterakinak eta jatorri naturaleko mineralak gomendio teknikoei jarraikiz prestatzen, dosifikatzen eta 
aplikatzen dira. 
BI3.3 Landare-intsektizidak eta mikroorganismoenak uniformeki eta gomendatutako dositan aplikatzen dira. 
BI3.4 Harraparien eta parasitoideen askatzea une egokian eta zehaztutako teknikekin egiten da. 
BI3.5 Tratamendu-ekipamenduak aplikatzeko modua eta erabilitako produktu-mota kontuan izanda hautatzen, 
maneiatzen eta mantentzen dira. 
BI3.6 Produkzio ekologikoari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko legeria kontuan izanda burutzen da 
produktu biologikoen prestaketa eta aplikazioa. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Izurriak eta gaixotasunak detektatzeko ekipamenduak: lupak, tranpak, beitak. Produktu ekologikoak aplikatzeko 
ekipamenduak. ihinztagailu hidraulikoak, hidropneumatikoak (atomizagailuak), pneumatikoak (langarreztagailuak), 
zentrifugoak, termopneumatikoak eta hautseztagailuak. Nahi ez den berezko landarediaren kontrol termikorako 
erregailuak. Eragintza- eta trakzio-baliabideak: traktoreak eta motokultoreak, motor termikoak eta elektrikoak. 
Ekipamenduak kontrolatzeko eta kalibratzeko materiala. Garbiketa-ekipamenduak. Produktu fitosanitario ekologiko eta 
naturalak, eta horiek biltegiratzeko eta garraiatzeko edukiontziak. Norbera babesteko ekipamenduak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Laborearen produkzioarekin eta kalitatearekin, eta laborearen oreka biologikoarekin egoera sanitario bateragarria duen 
agroekosistema bat. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Entomologia aplikatuari buruzko eskuliburuak. Produkzio ekologikoari buruzko eskuliburuak. Landa-fitxak. Mapa 
meteorologikoak. Produktu fitosanitarioei buruzko eskuliburua. Produktuak merkaturatzeko eta erabiltzeko baimen-
sistema harmonizatu erkidea. Ingurumen-jardunbide egokien eskuliburua. Egindako eragiketen datari, iraupenari, 
errendimenduari eta gorabeherei buruzko informazioa biltzen duten fitxak. Labore ekologikoen produkzioari buruzko 
legeria. 
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2. prestakuntza-modulua:  
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1 1. prestakuntza-modulua:  
LURZORUAREN MANEIUA, LABORANTZA- ETA BILKETA-ERAGIKETAK 
USTIATEGI EKOLOGIKOETAN 
 
Kodea: MF0717_ 2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0717_2: Lurzorua maneiatzea eta laborantza- eta bilketa-lanak egitea 
ustiategi ekologikoetan. 
 
Iraupena: 180 ordu 
 
 
1.1 prestakuntza-atala 
BALIABIDEEN APROBETXAMENDUA ETA LURZORU EKOLOGIKOAREN MANEIUA 
 
Kodea: UF0208 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Baliabide hidrikoak eta lurzoruaren nutrienteak aprobetxatzea labore ekologikorako, higadura saihestuz eta lurraren 
ezaugarriak kontserbatuz edo hobetuz. 

EI1.1 Nekazaritza ekologikoan lurzorua maneiatzeko aplikatu behar diren sistemak deskribatzea, ustiategiaren laboreak 
eta ezaugarri agroekologikoak kontuan izanda. 
EI1.2 Labore ekologikoetan erabil daitezkeen estalki geldo edo bizien motak definitzea eta horiek maneiatzeko moduak 
deskribatzea, lurzoruaren ezaugarri fisiko eta biologikoak mantendu eta baliabide hidrikoen eta nutrienteen 
aprobetxamendua hobetzeko. 
EI1.3 Lurzorua babesteko eta labore ekologikoetan emankortasuna mantentzeko landareen nutrizio-sistema integrala 
definitzea. 

A2: Laboreak agindutako gomendioen arabera ongarritzea, lurzoruaren emankortasun-mailak mantentzeko eta betiere 
dagozkion ekipamenduak erabilita. 

EI2.1 Ongarritze berdearen mota ohikoenak definitzea, baita une eta lanabes egokiak ere aukeratuta ongarria lurzoruan 
txertatzeko. 
EI2.2 Materia organikoaren forma ohikoenak eta labore ekologikoetarako gomendatutako ongarri mineralak 
zerrendatzea, eta horien ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.3.Ongarritze berde egokiena aukeratzea, baita une eta lanabes egokiak ere aukeratuta ongarria lurzoruan 
txertatzeko. 
EI2.4. Material organiko eta ongarri mineral egokienak hautatzea gomendatutakoen artean. 
EI2.5. Materia organikoa eta ongarri mineralak aplikatzeko ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanak hautatzea, 
maneiatzea eta egitea, aplikatzeko modua eta erabilitako ongarri-mota kontuan izanda. 
EI2.6. Produkzio ekologikoko ongarritzea eitea lurzoruaren emankortasuna eta biodibertsitatea mantentzeko edo 
hobetzeko, lurraren ezaugarrietako egokiak diren baliabide ekonomikoak erabiliz eta garai eta une egokietan betiere. 
EI2.7. Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuta eta nekazaritza-produkzio ekologikoa kontuan 
izanda egitea. 

A3: Laboreak ureztatzea ureztapen-instalazioa behar bezala erabilita, laboreen premia hidrikoak betetzeko eta lurzoruaren 
emankortasuna mantentzeko edo hobetzeko. 

EI3.1 Arriskuen prebentzio-neurriak eta ureztapena eraginpean hartzen duten produkzioari buruzko legegintza-neurriak 
deskribatzea. 

16 
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EI3.2 Ureztapen-sistemaren maneiua behar bezala egitea, arriskuen prebentzio-neurriak eta produkzio ekologikoko 
neurriak erabilita. 

Edukiak: 
1.  Uraren efizientzia eta lurzoruaren kontserbazioa hobetzeko laborantza-eragiketa agroekologikoak 

- Laboreen egutegia hobetzea sasoiko prezipitazioetara egokitzeko. 
- Polilaboreak eta txandakatzeak ingurumenaren egokitutako laboreekin, eta larrekotasun handiagokoekin. 
- Haizeaz babesteko begetala. 
- Mailako laboreak. 
- Terraza-laboreak, ildo-bizkarretakoak, ildoetakoak edo putzuetakoak. 
- Lur-estalkiak, ereindako lugorriak, labore-elkarteak. 
- Ongarri organikoen ekarpena gehitzea. 
- Zuzeneko ereitea, ziklo eta data egokia aukeratuta, baita finkari egokitutako lineen dentsitatea eta banaketa 

geometrikoa eta orientazioa. 
- Hazi ekologiko ziurtatuak erabiltzea. 
- Labore-txandakatzea belarra kentzeko alternatibekin. Lur-estalkiak. Hareaztatzeak. Eskuzko jorra. Jorra termikoa. 

Segatzea. Solarizazioa. 
- Lurra ez lantzeko praktikak. 
- Lurra zerrendatan lantzea. 
- Lur-lantze murriztua. 
- Oinarrizko lanak: Jorratzeko eta ondoztatzeko lanabesak. Lurzorua mantentzeko sistemak. Hareztatutako 

laboreak. Lur-estalkiak. 
2.  Lurzoruaren maneiua labore ekologikoetan 

- Lurzorua. ezaugarri fisiko-kimikoak. 
• Ura xurgatzeko eta atxikitzeko ahalmena. 
• Lurzoruaren higadura eta kutsadura. 
• Lurzoruen degradazioa eta kontserbazioa. 
• Lurzoruko uraren dinamika. 

- Topografiaren eta lur-lantzearen eragina balantze hidrikoa eta higaduran. 
- Lur-lantzearen helburuak. 

• Lurzoruaren lur-lantze mekanikoa. 
• Lur-lantze mekanikoaz bestelako sistema alternatiboak lurzorua maneiatzeko. 
• Lurra zerrendatan lantzea. 
• Lur-lantze murriztua eta gutxieneko lur-lantzea. 

- Goldatzeko lanabesak. 
- Belarraren kontrola erein aurretik: Labore ekologikoak aldatzea eta landatzea. 
- Oinarrizko lanen labore ekologikoaren garapenean. 
- Landare-estalki biziak. 
- Estalki geldoak. 
- Lur-estalkiak. 
- Estalkien ereintza. 
- Landare-estalkien eta berezko landarearen kontrola. Nekazaritza ekologikoko kontrol espezifikoak. 
- Estalki geldoen maneiua. 
- Inausketa-hondakinak xehatzea. 
- Lurzoruaren maneiuan erabilitako makina, lanabes eta erreminten prestaketa, erregulazioa eta kontserbazioa. 

3.  Labore ekologikoetako ongarritzea 
- Laboreen nutrizio-premiak. 
- Funtsezko elementuak. 
- Nutrizio-egoeraren diagnostikoa. Hostoen azterketa eta hostoen lagina hartzea. 
- Laborearen egoera sanitarioa. 
- Ongarritzeko gomendio bat egitea: 

• Nutrizio-egoera. 
• Produktibitate-maila. 
• Uztak ateratzea. 
• Lurzoruan erabilgarri dauden nutrienteak, 
• Erabilgarri dagoen ura. 

- Nekazaritza ekologikoak erabilitako ongarri-motak. Aberastasuna. Ezaugarriak eta erabiltzeko modua. 17 
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- Ongarritzea. Motak. Aplikatzeko garaiak. Premien kalkulua. 
• Helbururako gaineratzeko makinak. 
• Doikuntza eta oinarrizko mantentze-lanak. 

- Medeapenen eta ongarritzearen ingurumen-eragina. 
- Konpost ekologikoa lantzea eta erabiltzea. 

4.  Labore ekologikoetako ureztapena 
- Uraren maneiua labore ekologikoetan sustrai-garapena ahalbidetzeko. 

• Ureztatzeko instalazioaren maneiua eta lehen mantentze-lanak. 
• Nekazaritza ekologikoarekin lotuta ingurumen-neurriak. 

5.  Labore ekologikoetako ureztapena 
- Produkzio ekologikoari buruzko legeria. 
- Ingurumen-araudia. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko araudia. 
- Produkzio-prozesuetako fitxak eta lan-parteak. 

 
 
1.2 prestakuntza-atala 
LABORANTZA-LANAK ETA LABORE EKOLOGIKOEN BILKETA 
  
Kodea: UF0209 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Labore bakoitzari dagozkion laborantza-lanak egitea laborearen garapen optimoa lortzeko eta agroekosistemaren 
jasangarritasuna ziurtatzea. 

EI1.1 Nahi ez den berezko landarediaren eta lurraren egoera fisikoaren arabera beharrezkoak diren lanak deskribatzea. 
EI1.2 Labore ekologikoari hobekien egokitzen zaion zurkaitzen jartzea eta inausketa, txertaketa eta kimaketa egitea 
deskribatzea. 
EI1.3 Labore bakoitzari hobeto egokitzen zaizkion loreen mamitzeari aplikatutako polinizazio-teknikak ezagutzea 
kalitatezko produkzio bat ziurtatzeko. 
EI1.4 Landare-hondakinen aprobetxamendua eta manipulazioa zehaztea sisteman txertatzeko. 
EI1.5 Negutegi batean kontrolatu beharreko ingurumen-faktoreak adieraztea laboreen premietara egokitzeko eta 
produkzio- eta sanitate-egoerak hobetzeko. 
EI1.6 Laborantza-lanetan hartu beharreko arriskuak prebenitzeko eta produkzio ekologikoko neurriak deskribatzea. 
EI1.7 Labore ekologikoetan sortutako nahi ez den berezko landarediaren kontroleko laborantza-lanak, higaduraren 
aurkako defentsa-lanak, balantze hidrikoaren mantentze-lanak eta lurzoruaren egituraren hobekuntza-lanak egitea, 
metodo fisiko eta mekanikoak erabilita. 
EI1.8 Laborerako egokiak diren polinizazio-teknikak aplikatzea. 
EI1.9 Lan horiek produkzio ekologikoari eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko legeria aplikatuta egitea. 

A2: Laboreak biltzea eta/edo aprobetxatzea, kasuan kasu, uztatzeko, garraiatzeko eta biltegiratzeko baliabide egokiak 
erabilita produktuaren kalitatea atxikitzeko. 

EI2.1 Merkataritza-aprobetxamendurako edota -heldutasunerako une hoberenak zehaztea, produktu horiek biltzeko edo 
prozesatzeko, betiere espezieen arabera, eta baita horiek zehazteko metodorik ohikoenak zehaztea ere. 
EI2.2 Hortz- eta sega-belardiak maneiatzeko eta aprobetxatzeko teknikak deskribatzea. 
EI2.3 Uztatzeko behar diren teknikak deskribatzea, eta baita produktu eta azpiproduktuak biltzeko, kargatzeko, 
garraiatzeko, deskargatzeko eta aprobetxatzeko erabiltzen diren makina, ekipamendu eta edukiontziak ere. 
EI2.4 Konposta lortzeko uzta-hondakinak maneiatzeko teknikak adieraztea. 
EI2.5 Produkzioa uztatzeko, egokitzeko, kargatzeko, deskargatzeko, biltegiratzeko eta kontserbatzeko beharrezkoak 
diren makina eta ekipamenduen ezaugarriak eta oinarrizko mantentze-lanak deskribatzea. 
EI2.6 Produktuak garbitzeko, kalibratzeko eta hautatzeko sistemarik ohikoenak deskribatzea, eta mantentze-lanetarako 
dituzten puntu kritikoak adieraztea. 18 

 
 
 

 



 
 

Nekazaritza ekologikoa 

EI2.7 Honako plan hau deskribatzea: biltegiratutako produktu eta azpiproduktuaren kontrola, aldez aurreko eta aldizkako 
desinfekzioak, kontrolatu beharreko parametroak, kontrol-tresnak, neurketen maiztasuna eta arazoen konponketa. 
EI2.8 Laneko arriskuak prebenitzeari eta produkzio ekologikoari buruzko neurriak deskribatzea produktu eta 
azpiproduktu ekologikoen bilketan, aprobetxamenduan, garraioan eta biltegiratzean. 

Edukiak: 
1.  Laborantza-eragiketak 

- Garapen begetatiboaren fisiologia Loraketa eta fruktifikazioa. Merkataritzako barietateak eta espezieak. 
- Inausketa: inausketa berdearen eta puntak kentzeko lanen printzipio orokorrak. Inausketaren helburua. 
- Hazkunde begetatiboaren eta ugalketa-hazkundearen arteko oreka. 
- Fruituen mamitzearen eta bakantzearen maneiua. 
- Hartzeko lagungarriak. 
- Eskuzko bakantzeak. 
- Gaztetzeko inausketa. 
- Landare-hondakinen tratamendua. 
- Sailkapena eta aprobetxamendua. 
- Nekazaritza-produkzio ekologikoari buruzko erregelamendua eta laneko arriskuak prebenitzeko legea. 
- Nekazaritza-hondakinen tratamendua: Sailkapena eta aprobetxamendua. 

2.  Produktu ekologikoen bilketa 
- Heltze-prozesua: Heltze fisiologikoa eta komertziala. 
- Heltze-indizeak. 
- Nekazaritza-produktu ekologikoen bilketa: 

• Belarki-laboreak 
• Frutagintzako laboreak 
• Baratze-laboreak. 
• Laboreen beste tipologia bat 

- Eskuzko bilketa. 
- Erremintak eta lanabesak. 
- Bilketa mekanikoa. 
- Bilketa uzta biltzeko makinarekin. 
- Siloratzeko makinak. 
- Siloratzea. 
- Belarra ontzea. 
- Paka-makinak. 
- Uhal garraiatzaileak. 
- Nekazaritzako produktu ekologikoen lehen tratamenduak landan. 

3.  Produktu ekologikoen garraioa 
- Produktuen garraioa eta biltegiratzea. 
- Edukiontziak. 
- Atoiak. 
- Hartzeko eta garraiatzeko ibilgailuak. 

4.  Produktu ekologikoen biltegiratzea 
- Biltegi-motak. 
- Siloak. 
- Lehortegiak. 
- Aireztapen-sistemak: 
- Garbiketa-ekipamenduak. 
- Lehorgailuak. 
- Azala kentzeko makinak. 
- Produktuak sailkatzeko eta hautatzeko instalazioak. 
- Produktuak merkaturatu arte biltegiratzea. 
- Hotzeko biltegiratzea. 
- Atmosfera kontrolatuko biltegiratzea. 

5.  Berotegiak. 
- Berotegien eta tunelen egitura: materialak. 
- Berotegien eta tunelen estalkiak: materialak. 19 
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- Ureztatzeko instalazioa. 
- Ingurumen-kontrola: Mekanismoak. 
- Berotegiaren maneiua. 

6.  Lotutako oinarrizko araudia. 
- Elikadura-segurtasunari buruzko araudia frutagintza-, baratze- eta belarki-produktuen produkzioan. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko araudia. 
- Produkzio-prozesuetako fitxak eta lan-parteak. 
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2. prestakuntza-modulua:  
NEKAZARITZAKO MEKANIZAZIOA ETA INSTALAZIOAK  
 
Kodea: MF0526_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0526_2: Traktoreak maneiatzea eta nekazaritzako instalazioak 
muntatzea, eta horien mantentze-lanak egitea. 
 
Iraupena: 120 ordu 
 
 
2.1 prestakuntza-atala 
NEKAZARITZA-INSTALAZIOAK ETA HORIEN EGOKITZEA, GARBIKETA ETA 
DESINFEKZIOA 
 
Kodea: UF0008 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Laboreak babesteko eta behartzeko sistemak instalatzea eta mantentzea, eta, horretarako, laneko arriskuak 
prebenitzeko neurriak aplikatzea. 

EI1.1 Instalazioen eta horien erregulazio- eta kontrol-gailuen baliagarritasuna eta funtzionamendua azaltzea. 
EI1.2 Laboreak babesteko eta behartzeko instalazioak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI1.3 Berotegiak, tunelak eta lur-estalkiak inguruko klimatologiaren eta laborantza-motaren arabera hautatzea eta 
deskribatzea. 
EI1.4 Hainbat babes-motaren instalazioak eraikitzeko lurraren, materialen eta baliabideen inguruko eskakizunak 
deskribatzea. 
EI1.5 Laboreak babesteko instalazioen planoak deskribatzea. 
EI1.6 Laboreak babesteko eta behartzeko instalazioak eraikitzeko prozesuko eragiketak deskribatzea. 
EI1.7 Laboreak babesteko eta behartzeko instalazioen mantentze-lanak deskribatzea. 
EI1.8 Laboreak babesteko eta behartzeko sistemak instalatzean eta mantentzean laneko arriskuak prebenitzeko eta 
ingurumena babesteko kontuan hartu beharreko neurriak deskribatzea. 
EI1.9 Laboreak babesteko eta behartzeko egitura eta estalkia instalatzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko 
batean: 

- Instalazio-motara eta enpresaren produkzio-sistemara egokitutako makinak eta materialak erabiltzea lurra 
berdintzeko. 

- Egitura instalatzea, eta, horretarako, enpresaren espezifikazio teknikoei, ekonomikoei eta produktiboei 
jarraitzea. 20 
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- Babes-sistemen estalkiak eskakizun teknikoei jarraikiz eta une egokian ipintzea. 
- Laboreak babesteko eta behartzeko instalazioak mantentzea. 
-  Aurreko eragiketak trebetasunez egitea, eskatutako lan-erritmoak eta lan-kalitateak lortzea, eta laneko 

arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea. 
A2: Ureztatzeko sistemen instalazio- eta mantentze-lanak teknika egokiekin eta beharrezko trebetasunarekin egitea, 
landareen garapen egokia ziurtatzeko. 

EI2.1 Ureztapen-motak azaltzea. 
EI2.2 Instalazioen eta horien erregulazio- eta kontrol-gailuen baliagarritasuna eta funtzionamendua azaltzea. 
EI2.3 Ureztatzeko sistemen osagaiak deskribatzea. 
EI2.4 Instalazio bat abian jarri edo gelditu aurretik instalazio hori prest jartzeko egin beharreko lanak azaltzea. 
EI2.5 Ureztatzeko sistemak instalatzean eta mantentzean laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko 
kontuan hartu beharreko neurriak deskribatzea. 
EI2.6 Ureztatzeko instalazio batzuen kasu praktiko batean: 

- Ureztapen-elementuak muntatzea eta desmuntatzea: instalazioetako hodiak, balbulak, iragazkiak eta beste 
elementu sinple batzuk. 

- Instalazioko elementuak prest jartzea, ondoren abian jartzeko. 
- Instalazioa abian jartzea eta gelditzea. 
- Instalazioaren funtzionamendu-egiaztapenak egitea. 
-  Aurreko eragiketak trebetasunez egitea, eskatutako lan-erritmoak eta lan-kalitateak lortzea, eta laneko 

arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea. 
A3: Nekazaritza-lokalak eta nekazaritza-instalazioak egokitzea, erabilera-baldintza egokiak ziurtatzeko. 

EI3.1 Instalazioetan garbiketa, desinfekzioa, intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa egiteko produktu egokiak 
identifikatzea. 
EI3.2 Egokitzeari, garbiketari, desinfekzioari, intsektu-garbiketari eta arratoi-garbiketari lotutako eragiketetarako 
ekipamendu egokiak zerrendatzea. 
EI3.3 Instalazioetako instalazio elektrikoaren, ur-horniduraren eta klimatizazio-sistemen oinarrizko deskribapena egitea. 
EI3.4 Instalazioen egokitzeari, garbiketari, desinfekzioari, intsektu-garbiketari eta arratoi-garbiketari lotutako eragiketetan 
hartu beharreko segurtasun-neurriak deskribatzea. 
EI3.5 Behar bezala zehaztutako instalazio batzuen kasu praktiko batean: 

- Egokitze eta higiene berezia behar duten eremuak eta elementuak identifikatzea. 
- Aurreikus daitezkeen arazoak identifikatzea (hondakinen metaketa, zikinkeria, obturazioak, infekzioak, 

parasitoak, elementuen narriadura). 
- Eskatutako lanean garbiketa, desinfekzioa, intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa egiteko ekipamenduak eta 

produktuak hautatzea, eta, horretarako, elikagaien segurtasunari, laneko arriskuei eta ingurumenaren babesari 
buruzko araudia kontuan hartzea. 

- Hautatutako garbiketa-ekipamenduak eta garbiketa-produktuak prestatzea. 
- Instalazioetako instalazio elektrikoa, ur-hornidura eta klimatizazio-sistemak egiaztatzea, eta horien egoera 

aztertzea. 
- Aurreko eragiketak trebetasunez egitea, eskatutako lan-erritmoak eta lan-kalitateak lortzea, eta 

segurtasunerako eta ingurumenaren babeserako neurriak aplikatzea. 

Edukiak: 
1.  Nekazaritza-instalazioak 

- Berotegiak, tunelak eta lur-estalkiak: Funtzioa. Motak. Dimentsioak. Erabilitako materialak. Tenperatura. Argia. 
- Instalazioa eta muntaketa. 
- Kontrol- eta automatizazio-gailuak. 
- Ur- eta elektrizitate-instalazioen oinarrizko osagaiak: ureztaketa. Funtzioa. Motak. 
- Ureztatzeko instalazioak: ponpa hidraulikoak, hodiak, kanalak, erretenak; pieza bereziak, ureztapen-burua; 

ureztapen ongarridunerako sistemak; aspertsoreak; ureztapen lokalizaturako igorgailuak; ureztatzeko sistema 
kontrolatzeko, neurtzeko eta babesteko elementuak; automatismoa. 

- Instalazio elektrikoak nekazaritza-ustiapenean: behe- eta goi-tentsioko lineak, argiteria-lineak, linea trifasikoak, 
babes- eta neurketa-elementuak, elementu sinpleen ordezkapena. 

- Nekazaritza-instalazioen osagaiak eta egokitzea: Ingurumen-arloko aireztapen, klimatizazio eta egokitzerako 
instalazioak: gas-berogailuak eta gas-instalazioak, hezegailuak eta haizagailuak, egokitze artifiziala. 

- Uztak, fruituak, barazkiak eta baso-produktuak biltegiratzeko eta kontserbatzeko instalazioak: aletegiak, siloak eta 
balio anitzeko biltegiak, hotz-ganberak eta aurrez hozteko ganberak. 

- Nekazaritza-hondakinak garbitzeko eta desagerrarazteko ekipamenduak: Garbitzeko ekipamenduak eta materiala. 21 - Osagaiak, erregulazioa eta mantentze-lanak. 
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- Pala kargatzaileak. 
- Atoiak. 
- Kale-garbigailuak. 
- Garbiketa-ekipamendu automatikoak eta eskuzkoak. 
- Presioko garbiketa-ekipamenduak. 
- Ihinztagailuak. 
- Garbigarriak. 
- Kasu bakoitzean egin beharreko mantentze-lanetarako erreminten eta lanabesen hautaketa. 
- Konponketak doitasunez egitea. 
- Makinen funtzionamendu egokiaren egiaztapena, mantentze-lanak egin ondoren. 
- Mantentze-lanetako produktu eta azpiproduktuen hondakinen desagerraraztea. 

2.  Nekazaritza-instalazioen egokitzea  
- Garbiketa, desinfekzio, intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketarako produktuak eta ekipamenduak. 
- Instalazio elektrikoen, ur-horniduren eta klimatizazio-sistemen deskribapena. 
- Egokitze eta higiene berezia behar duten eremu eta elementuen identifikazioa. 

3.  Laneko arriskuen prebentzioa nekazaritza-instalazioetan 
- Instalazioetan izaten diren arriskurik ohikoenak ezagutzea. 
- Instalazioetako mekanismo arriskutsuak. 
- Lantegia: erreminten eta ekipamenduen erabilera segurua. 
- Araudia eta seinaleztapena. 
- Norbera babesteko neurriak. 
- Norbera babesteko ekipamenduen aukeraketa: arnasbideen babesa. 
- Begien babesa. 
- Garezurraren babesa. 
- Belarrien babesa. 
- Babes-arropa. Eskuen babesa. 
- Oinen babesa. 
- Instalazioak erabiltzean ingurumena zaintzea. 
- Hondakinen eta zaborretako materialen manipulazioa eta desagerraraztea ekipamendu eta instalazioen 

mantentze-lanak egitean. Instalazioetako lan- eta ingurumen-arriskuei buruzko araudia. 
- Produkzio ekologikoari buruzko araudia. 
- Lehen laguntzak eta larrialdiko zitazioak: lehen laguntzen oinarrizko printzipioak. 
- Gorputz-kalteen motak eta lehen laguntzak. 
- Suteen kasuetarako jardunak. 

 
 
2.2 prestakuntza-atala 
TRAKTOREEN MANTENTZE-LANAK, PRESTAKETA ETA MANEIUA 
 
Kodea: UF0009 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Traktoreen eta trakzio-ekipamenduen mantentze-lanak egitea erabilera-egoera egokian edukitzeko, eskatutako 
espezifikazio teknikoei jarraikiz. 

EI1.1 Traktore-motak eta beste trakzio-ekipamendu batzuk behar bezala deskribatzea. 
EI1.2 Traktoreen eta trakzio-ekipamenduen osagaiak eta funtzionamendua behar bezala deskribatzea. 
EI1.3 Oinarrizko printzipio fisikoak (indarra, lana, potentzia, abiadura) nekazaritzako makinen ezaugarri teknikoekin eta 
prestazioekin lotzea. 
EI1.4 Ustiapenean erabilitako traktoreen eta trakzio-ekipamenduen mantentze-lan nagusiak eta horien maiztasuna 
aztertzea. 
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EI1.5 Traktoreen eta trakzio-ekipamenduen mantentze-lanetan erabilitako erreminten, inplementuen, ordezko piezen eta 
materialen ezaugarririk garrantzitsuenak azaltzea. 
EI1.6 Traktoreen eta trakzio-ekipamenduen mantentze-lanetan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko 
kontuan hartu beharreko neurriak deskribatzea. 
EI1.7 Ustiapenean erabilitako traktoreen eta/edo trakzio-ekipamenduen mantentze-lanen kasu praktiko batean: 

- Eragiketa bakoitzerako beharrezkoak diren erremintak, lanabesak eta materialak hautatzea eta antolatzea. 
- Erabilerako mantentze-lanak egitea, eta, horretarako, mantentze-programa baten argibideak behar bezala 

interpretatzea. 
- Oinarrizko konponketak eta egokitze sinpleak egitea, eta muntatzeko eta desmuntatzeko eragiketak eta 

soldadura-eragiketak ekipamendu eta erreminta egokiekin eta beharrezkoa den doitasunarekin egitea. 
- Lantegi espezializatu batean konpondu beharreko matxurak identifikatzea. 
- Hautatutako erremintak trebetasunez erabiltzea. 
- Makinaren mantentze-lanak egin ostean, makina behar bezala dabilela egiaztatzea. 
- Mantentze-lanen egunkari batean, egindako eragiketak eta ikusitako gorabeherak jasotzea eta eragiketa berriz 

egitea noiz komeni den adieraztea. 
- Mantentze-lanen hondakinak edo azpiproduktuak desagerraraztea. 
- Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak 

aplikatzea. 
A2: Programatutako lanetan eta eragiketetan eta bide publikoetan traktoreekin eta trakzio-ekipamenduekin lan egitean, 
laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea. 

EI2.1 Traktoreen, trakzio-ekipamenduen eta erreminten eragintza- eta maneiu-mekanismoak deskribatzea. 
EI2.2 Ekipamenduak lan-baldintzen arabera erregulatzeko eta doitzeko prozedurak deskribatzea. 
EI2.3 Ustiapenean erabilitako traktoreak eta trakzio-ekipamenduak maneiatzean laneko arriskuak prebenitzeko eta 
ingurumena babesteko kontuan hartu beharreko neurriak deskribatzea. 
EI2.4 Traktoreen eta trakzio-ekipamenduen maneiuaren kasu praktiko batean: 

- Eragintza-elementuak eta horien funtzioa identifikatzea. 
- Lan-aldagai zuzenak zehaztea (abiadura, potentzia-eskaera, doikuntzak eta erregulazioak, lan-ibilbideak eta 

lan-zirkuituak). 
- Traktorea, trakzio-ekipamendua edo erreminta behar bezala seinaleztatzea eta zirkulazio-kodea betetzea, bide 

publikoen zirkulazioari dagokionez. 
- Hala badagokio, makina edo ekipamendua eskatutako lan-aldagaien arabera akoplatzea eta erregulatzea. 
- Traktoreekin eta trakzio-ekipamenduekin trebetasunez lan egitea, eta eskatutako lan-erritmoak eta lan-

kalitateak lortzea. 
- Istripu baten simulazioan, lehen laguntzak emateko teknikak aplikatzea. 
- Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak 

aplikatzea. 

Edukiak: 
1.  Traktorea eta trakzio-ekipamendua 

- Funtzioak. Motak. Osagaiak eta funtzionamendua. Prestazioak eta aplikazioak. 
- Motorra: banaketa- eta sarrera-sistema. 
- Koipeztatze-sistema. 
- Hozte-sistema. 
- Elikatze-sistema. 
- Sistema hidraulikoa. 
- Transmisio-sistema. 
- Indar-hargunea. 
- Ekipamenduen krokadura, eta egokitzea. 
- Balaztak. Gurpilak. Sistema elektrikoa. 
- Gidariaren postua eta kabinak. 
- Traktoreen eta trakzio-elementuen potentzia eta horren aprobetxamendua: potentziaren oinarri fisikoak eta 

errendimenduak. 
- Traktoreen potentzia-motak. 
- Potentziaren aprobetxamendua: trakzio-potentzia, indar-hargunera eta sistema hidraulikora. 
- Mekanizazioaren garrantzi teknikoa eta beste produkzio-baliabide batzuekin duen lotura. 

2.  Ustiapenean erabilitako traktoreen eta trakzio-ekipamenduen mantentze- eta konponketa-lanak 
- Ustiapenean erabilitako makinen eta erreminten mantentze-lanak. 23 

 
 

 

 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

- Ondorio tekniko-ekonomikoak lan-errendimenduan, matxurak, erregai-kontsumoa, makinen eta horien osagaien 
bizitza baliagarria. 

- Ustiapenean erabilitako traktoreen eta trakzio-ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanen programa. 
• . Esku hartzeko maiztasuna. 
• Beharrezkoak diren ordezko piezak eta inplementuak. 
• Mantentze-eragiketen kontrola. Eragiketen egunkaria. 
• Lantegi espezializatu batean konpondu beharreko matxurak identifikatzea. Nekazaritza-ustiategiko 

lantegia. Lantegiko ekipamenduak. Lantegiko eragiketak. Banaketa. 
- Lantegiko ekipamenduak prestatzeko eta mantentzeko eragiketak. Piezen eta osagaien muntaketa eta 

desmuntaketa. 
- Oinarrizko mekanizazioa eta soldadura: soldadura elektrikoa. Soldadura-ekipamenduak. Motak eta aplikazioak. 
- Ustiapenean erabilitako makinen oinarrizko mantentze- eta konponketa-lanetarako materialak: 
- Lubrifikatzaileak: ezaugarriak. Sailkapena eta aplikazioak. 
- Erregaiak: Ezaugarriak. Motak. Biltegiratzea. Gasolioa. Beste erregai batzuk. 
- Konponketa- eta mantentze-lanetarako beste material batzuk: metal ferrikoak eta ez-ferrikoak, kautxua, plastikoak, 

zeramika eta beste batzuk. 
- Lurraren berdinketa makina eta material egokiekin. 
- Babes-sistemen estalkiak ipintzea. 

3.  Laneko arriskuen prebentzioa nekazaritzako makinetan 
- Nekazaritzako makinen arriskurik ohikoenak ezagutzea. 
- Traktoreak: traktorea ez iraultzeko babesak. 
- Traktorea ez iraultzeko neurriak. Krokadurak. 
- Segurtasun-neurriak traktorea maneiatzean eta gidatzean. 
- Araudia eta seinaleztapena. 
- Norbera babesteko neurriak. 
- Ingurumenaren zaintza traktoreak eta trakzio-ekipamenduak erabiltzean. 
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3. prestakuntza-modulua:  
AGROEKOSISTEMAREN SANITATEAREN PREBENTZIOA ETA MANEIUA 
 
Kodea: MF0718_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0718_2: Agroekosistemaren egoera sanitarioa kontrolatzea eta 
maneiatzea. 
 
Iraupena: 150 ordu 
 
3.1 prestakuntza-atala 
PARASITO, PATOGENO ETA LABOREEN ARTEKO OREKAKO TEKNIKA ETA 
METODO EKOLOGIKOAK. 
 
Kodea: UF0210 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
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A1: Parasitoen, patogenoen eta laborearen artean oreka egokia mantentzen duten teknika eta metodo ekologikoak 
maneiatzea. 

EI1.1 Fitoparasitoen eta haien harrapari eta/edo parasitoideen artean lan orekatzailean egiten diruen azpiegitura 
ekologiko erabilgarri bakoitza deskribatzea. 
EI1.2 Izurriak, gaixotasunak eta nahi ez den berezko landaredia prebenitzen dituzten laborantza-teknika eta teknika 
fisiko eta bioteknikoak zerrendatzea eta behar bezala deskribatzea. 
EI1.3 Laborantza-metodo eta metodo fisiko eta bioteknikoetan erabilitako makina, lanabes eta erremintak deskribatzea. 
EI1.4 Maneiu sanitarioan erabilitako ekipamendu, makina, lanabes eta erreminten erregulazioa, doikuntza, erabilerako 
mantentze-lanak, oinarrizko konponketak eta egokitzapen sinpleak deskribatzea. 
EI1.5 Kontrol sanitarioko prebentzio-teknika eta -metodoen maneiua eraginpean hartzen duten arriskuen prebentzio-
neurriak adieraztea. 
EI1.6 Ondo definitutako labore ekologiko baten kasu eta/edo suposizio praktiko batean honako hau eskatzen da:  

- Azpiegitura ekologiko egokiena aukeratzea. 
- Izurriak, gaixotasunak eta nahi ez den berezko landaredia prebenitzeko laborantza-metodo eta metodo fisiko 

edo biotekniko egokienak hautatzea. 
- Hala badagokio, makina edo ekipamendua eskatutako lan-aldagaien arabera krokatzea eta erregulatzea. 
- Makina, lanabes eta erremintak maneiatzea, eskatutako lan-erritmo eta -kalitateak lortuta. 
- Erabilitako makinen, ekipamenduen eta materialaren behar bezalako mantentze-lanak egitea. 
- Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeari eta produkzio ekologikoari buruzko 

neurri egokiak hartzea. 

Edukiak: 
1.  Izurri eta gaixotasunen prebentzioa nekazaritza ekologikoan 

- Azpiegitura ekologikoak: Belar- eta zur-pezoiak. 
- Biodibertsitatearen eta dibertsitatearen garrantzia. Laborantza-jardunbideak: Lanak. Ureztapenak. Drainatzeak. 
- Baliabide mekaniko-fisikoak. 
- Intsektuen eta beste parasito batzuen bilketa: Hesiak. Tranpa kromatikoak eta feromona-tranpak. 
- Solarizazioa eta beste neurri fisiko batzuk. 
- Baliabide genetikoak. 
- Barietate erresistenteak. 
- Hobekuntza genetikoa. 
- Ingeniaritza genetikoa. 
- Legegintza-baliabideak. 
- Pasaporte fitosanitarioa. 

2.  Laboreen etsaiak eta eragiten dituzten kalteak. 
- Laboreetan kaltea eragiten duten agenteen sailkapena. Agente parasitarioak: Sailkapena 
- Deskribapen biologikoa eta morfologikoa. 
- Kalteak eta gorabeherak. Agente ez-parasitarioak: Sailkapena. 
- Ingurumen-faktoreak: 

• Klimatologikoak (argia, tenperatura, elurra eta txingorra). 
• Lurzoruaren ondoriozkoak (ura, egitura, testura, ongarriak eta pH-a; nahi ez diren belarrak; nutrizio-

gabeziak). 
- Deskribapena eta eragina. 
- Laginketak: Krokisa. Laginketa-unitateak. Erabili beharreko teknikak. Laginaren tamaina. Zenbaketa-puntuen 

kokapena. Materialak eta ekipamenduak. Fitxak eta grafikoak. 
3.  Lotutako oinarrizko araudia 

- Produkzio ekologikoari buruzko legeria. 
- Ingurumen-araudia. 
- Elikagaien segurtasunari buruzko araudia produkzio ekologikoan. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko araudia. 
- Produkzio-prozesuetako fitxak eta lan-parteak. 
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Profesionaltasun-ziurtagiria 

3.2 prestakuntza-atala 
LABORE EKOLOGIKOEN EGOERA SANITARIOAREN PREBENTZIOA ETA 
PRODUKTUEN APLIKAZIOA. 
 
Kodea: UF0211 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Labore ekologikoen egoera sanitarioa deskribatzea ezarritako prozeduren arabera. 

EI1.1 Fauna erabilgarri ohikoena deskribatzea. 
EI1.2 Egindako behaketaren arabera landare eta lurzoruetan kalteak eragiten dituzten agente parasitario eta ez-
parasitario, belar, nutrizio-gabezia, gaixotasun eta fisiopatiarik ohikoenak deskribatzea eta ezagutzea. 

A2: Produktu ekologikoen prestaketa eta landareetan edo lurzoruan duten aplikazioa deskribatzea, ezarritako espezifikazio 
teknikoei jarraikiz, makinak eta erremintak behar bezala maneiatuta 

EI2.1 Erabili beharreko produktu ekologikoak hautatzea agroekosistemaren balorazio sanitarioaren arabera. 
EI2.2 Produktuen prestaketa, dosiak eta nahasketa deskribatzea, gomendatutako prozeduren arabera. 
EI2.3 Erabilitako makina, lanabes eta erremintak deskribatzea, baita erabilerako mantentze-lanak, oinarrizko 
konponketak eta tratamendu biologikoetan. 
EI2.4 Tratamendu biologikoetan erabilitako ekipamendu, makina eta erreminten erregulazioa, doikuntza maneiua 
deskribatzea. 
EI2.5 Tratamendu biologikoak aplikatzeko segurtasuneko eta produkzio ekologikoko zer neurri hartu behar diren 
adieraztea. 
EI2.6 Tratamendu ekologikoetan erabilitako makina, lanabes eta erreminten ondo zehaztutako kasu eta/edo suposizio 
praktiko batean: 

- Erabili beharreko produktu ekologikoak hautatzea. 
- Tratamendu-nahasketa gomendatutako prozeduren arabera prestatzea. 
- Hala badagokio, makina edo ekipamendua eskatutako lan-aldagaien arabera krokatzea eta erregulatzea. 
- Osagarriak askatzea eta/edo tratamendu ekologikoak aplikatzea eskatutako lan-erritmo eta -kalitateak lortuta. 
- Erabilitako makinen, ekipamenduen eta materialaren behar bezalako mantentze-lanak egitea. 
- Aplikazio- eta garbiketa-prozesuaren hondakin edo azpiproduktuak biltzea, horiek birziklatu eta/edo 

desagerrarazteko. 
- Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeari eta produkzio ekologikoari buruzko 

neurri egokiak hartzea. 

Edukiak: 
1.  Izurri eta gaixotasunen etsai naturalak 

- Fauna osagarria: Sailkapena. 
- Deskribapena: biologia eta morfologia. 

2.  Sanitate ekologikoan erabilitako produktu ekologikoak 
- Baliabide biologikoak: definizioa. 
- Fauna osagarria. 
- Adibideak. Formulazio biologikoak. Parasitoak. Harrapariak. Mikroorganismoak. 
- Adibideak. Landare-produktuak. Produktu mineralak. Beste produktu natural batzuk. 

3.  Aplikazioko makina, lanabes eta erremintak. 
- Motak. 
- Kontserbazioa. 
- Erregulazioa. 
- Makina eta ekipamendu nagusiak. 
- Sailkapena: 

• Hautseztagailuak. 26 

 
 
 

 



 
 

Nekazaritza ekologikoa 

• Ihinztagailuak. 
• Atomizagailuak. 
• Lainoztagailuak. 
• Nebulizagailuak. 
• Erregailuak. 

- Eragiketa-prozedurak. 
- Salden prestaketak. 
- Makinak prestatzea eta erregulatzea: Lanabesak. Erreminta. Kalibrazioa. Aplikazioko ekipamenduen mantentze-

lanak eta eragiketa. Hondakinen desagerraraztea. 
- Feromona-tranpak. 

4.  Lotutako oinarrizko araudia. 
- Produkzio ekologikoari buruzko legeria. 
- Ingurumen-araudia. 
- Elikagaien segurtasunari buruzko araudia produkzio ekologikoan. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko araudia. 
- Produkzio-prozesuetako fitxak eta lan-parteak. 

 
 
 
 

4 4. prestakuntza-modulua:  
NEKAZARITZA EKOLOGIKOKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0048 

 
Iraupena: 40 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Laboreak biltzea eta/edo aprobetxatzea, kasuan kasu, uztatzeko, garraiatzeko eta biltegiratzeko baliabide egokiak 
erabilita produktuaren kalitatea atxikitzeko. 

EI1.1. Produktuak uztatzea, moldatzea, ontziratzea, kargatzea, garraiatzea, deskargatzea eta biltegiratzea, ekipamendu 
eta baliabide egokiak erabilita produkzioa ondo gordetzeko. 
EI1.2. Biltegiratutako produktu ekologikoen eskatutako garbiketa, kalibraketa eta hautaketa egitea. 
EI1.3. Biltegiratutako produktua kontrolatzeko ezarritako protokoloari jarraikiz. 
EI1.4 Aurreko eragiketak egitea, produkzio ekologikoari eta arriskuen prebentzioari buruzko legeria aplikatuta. 
EI1.5. Aurreko lanak egitea arriskuen prebentzio-neurriak hartuz eta nekazaritza-produkzio ekologikoko erregelamendua 
aplikatuta. 

A2: Labore ekologikoen egoera sanitarioa deskribatzea ezarritako prozeduren arabera. 
EI2.1 Aurrez ezarritako protokoloa aplikatzea eta lurreko laginketa-unitateak adieraztea, plano edo krokis bateko 
argibideei jarraikiz. 
EI2.2. Zenbaketak egiteko eta laginak hartzeko teknika eta material egokiak erabiltzea, eta ikusitako fauna osagarria, 
izurriak, gaixotasunak, nahi ez den berezko landaredia eta fisiopatiak zehaztea eta kuantifikatzea. 
EI2.3. Ezagutu ez diren laginak prestatu eta laborategi egokira bidaltzea, ikusitako sintomen arabera betiere. 
EI2.4. Egoera sanitarioa balioestea lortutako informazioaren arabera. 
EI2.5. Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeari eta produkzio ekologikoari buruzko 
neurri egokiak hartzea. 

A3: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI3.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI3.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI3.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI3.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI3.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 27 EI3.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 
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Edukiak: 
1.  Produktu ekologikoen bilketa: 

- Heltze-prozesua: Heltze fisiologikoa eta komertziala. Heltze-indizeak. 
- Nekazaritza-produktuen bilketa 
- Eskuzko bilketa. Erremintak eta lanabesak. 
- Bilketa mekanikoa. Bilketa uzta biltzeko makinarekin. 
- Uzta biltzeko makinak. Edukiontziak. 
- Belardien aprobetxamendua larratze bidez: Larratze librea. Txandakakoa. Mugatua. 
- Segatzea. Segatzeko makinak. 
- Siloratzeko makinak. Siloratzea. 
- Belarra ontzea. 
- Paka-makinak. 
- Uhal garraiatzaileak. 
- Nekazaritzako produktuen lehen tratamenduak landan. 

2. Produktu ekologikoen garraioa:  
- Produktuen garraioa eta biltegiratzea. 
-  Edukiontziak.  
- Atoiak.  
- Hartzeko eta garraiatzeko ibilgailuak. 

3.  Produktu ekologikoen biltegiratzea: 
- Biltegi-motak. Siloak. Lehortegiak. 
- Aireztapen-sistemak: Naturala. Artifiziala. Hezetasuna eta tenperatura neurtzeko elementuak. 
- Garbiketa-ekipamenduak. 
- Lehorgailuak. Azala kentzeko makinak. 
- Produktuak sailkatzeko eta hautatzeko instalazioak. 
- Produktuak merkaturatu arte biltegiratzea. 
- Hotzeko biltegiratzea. 
- Atmosfera kontrolatuko biltegiratzea. 

4. Izurri eta gaixotasunen etsai naturalak:  
- Fauna osagarriaren jarduna izurriarekiko edo patogenoarekiko. Antagonista naturalak gaixotasunekiko. 
- Mikrobiologia onuragarria. Sailkapena. Deskribapena: Biologia. 

5. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea: 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
-  Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN 
EREMUAN BEHAR DEN 

ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF0717_2 
Lurzoruaren maneiua, 
laborantza- eta bilketa-
eragiketak ustiategi 
ekologikoetan 

• Nekazaritza-ingeniaria. 
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa. 
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresen 

kudeaketa eta antolamenduko goi-mailako 
teknikaria. 

• Nekazaritza-produkzioaren kudeaketako 
profesionaltasun-ziurtagiria (3. maila). 

1 urte 3 urte 

MF0526_2 
Nekazaritzako mekanizazioa 
eta instalazioak 

• Nekazaritza-ingeniaria. 
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa. 
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresen 

kudeaketa eta antolamenduko goi-mailako 
teknikaria. 

• Nekazaritza-produkzioaren kudeaketako 
profesionaltasun-ziurtagiria (3. maila). 

1 urte 3 urte 

MF0718_2 
Agroekosistemaren 
sanitatearen prestaketa eta 
maneiua. 

• Nekazaritza-ingeniaria. 
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa. 
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresen 

kudeaketa eta antolamenduko goi-mailako 
teknikaria. 

• Nekazaritza-produkzioaren kudeaketako 
profesionaltasun-ziurtagiria (3. maila). 

1 urte 3 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 
Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako edo 
Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 
 
Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta gainera Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dutenak. 
 
Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-esperientzia 
izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Erabilera anitzeko gela 30 50 

Nekazaritza-pabiloia 150 150 

Praktiketarako lurra 3.000 3.000 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 

Erabilera anitzeko gela X X X 

Nekazaritza-pabiloia X X X 

Praktiketarako lurra X X X 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

− Errotuladorez idazteko arbelak. 
− Ikus-entzunezko ekipoak. 
− Orri birakaria. 
− Ikasgelako materiala. 
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Nekazaritza-pabiloia 
 

Lokalaren ezaugarriak: 
− Zoru zolatua 
− Aireztapen-leihateak 
− Argiztapena 
 
Ekipamendua: 
− Gurpil pneumatikoak dituen traktorea, honako ezaugarriekin: 60-80 CV-ko 

potentzia, 4 zilindro eta 4 aldiko diesel motorra, herrestan ateratzeko 
lanabesak edo makina erdiesekiak krokatzeko sistema, tripuntala, 540 eta 
1.000 b/min-eko indar-hargune independenteak, direkzio hidraulikoa eta 
segurtasun-kabina. 

− Simaurra barreiatzeko atoia, erdiesekia, 2.000-3.000 kg-ko kargakoa eta 
indar-hargune bidez eragindakoa. 

− Atoi baskulagarria. 
− Minda banatzeko zisterna. 
− Lurpea lantzeko makina, hiru besokoa eta 35-50 cm-ko lan-sakonerakoa. 
− Harriak kentzeko makina. 
− Motzondoak kentzeko makina. 
− Lurra berdintzeko makina. 
− Golde belarridun alderantzikagarria, lan-zabalera doitzeko aukerarekin. 
− Disko-golde esekia, 2-3 gorputzekoa, 25-30"-ko diskoekin. 
− Beso malguak dituen kultibadorea. 
− Indar-hargune bidez eragindako errotabatorea (36-45 hortzeko errotorea eta 31 
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1,50-2 m-ko lan-zabalera). 
− Alperra. 
− Errotokultibadorea. 
− Ereiteko makina. 
− Landatzeko makina. 
− Lurra zulatzeko makina. 
− Bakantzeko makina. 
− Banaketa-sistema pendularra duen ongarritzeko makina zentrifugoa. 
− Ureztapen lokalizatuko ekipamendu osoa. 
− Bazkarako sega-makina birakaria, 1-2 errotorerekin eta indar-hargune bidez 

eragindakoa. 
− Motosega. 
− Haziak ernetzeko gailua. 
− Txikitzeko makina. 
− Bazka-autokargatzailea. 
Sastrakaz garbitzeko makina eramangarria. 
− Inausteko ekipamendu pneumatikoa. 
− Laboreak babesteko ekipamendua: berogailuak, inbertsio-dorreak, 

txingorraren aurkako maila, keretazko eta mailazko haize-babesa, itzala 
egiteko mailak. 

− Tratamendu fitosanitarioko ekipamendu osoa: Ihinztatzeko upela, 
hautseztagailua, atomizagailua, motxila eta langarreztagailuak. 

− Jarraian zerrendatutako makinak ikasturteko praktikak egiteko alokatu edo 
kontratatu ahal izango dira: 

− Fruituak biltzeko plataforma aldagarriak dituen makina. 
− Bazkarako sega-makina birakaria, 1-2 errotorerekin eta indar-hargune bidez 

eragindakoa. 
− Motosega. 
− Sega-makina/errenkadak egiteko makina. 
− Txikitzeko makina. 
− Tratamendu fitosanitarioko ekipamendu osoa: Ihinztatzeko upela, 

hautseztagailua, atomizagailua, motxila eta langarreztagailuak. 
− Laboreak babesteko ekipamendua: berogailuak, inbertsio-dorreak, 

txingorraren aurkako maila, keretazko eta mailazko haize-babesa, itzala 
egiteko mailak. 

− Produktu fitosanitarioak biltegiratzeko gune itxia, indarrean dagoen legeriari 
jarraikiz. 

Praktiketarako lurra 
− Era desberdinean antolatutako hainbat espezie eta adinetako fruta-arbolak 

dituen lurra, ikasturte osoan laboreen jarraipena egiteko aukera emango 
duena. 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat lanabes, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
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IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
 Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea 
 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
 Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
 Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
 Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar duen prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 
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