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IZENA
NEKAZARITZA-PRODUKZIOAREN KUDEAKETA

KODEA
AGAU0208

LANBIDE-ARLOA
Nekazaritza

LANBIDE-EREMUA
Nekazaritza

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
AGA347_3 Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa (108/2008 EDa, 2008ko otsailaren 1ekoa).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
3

GAITASUN OROKORRA
Nekazaritza-enpresako produkzioa kudeatzea eta eskuragarri dauden baliabide naturalak eta giza baliabideak eta
beharrezko lanak programatzea eta antolatzea, betiere errentagarritasun ekonomikoarekin lotutako irizpideak aplikatuz eta
ingurumenaren, kalitate-kontrolaren, elikagaien segurtasunaren eta laneko arriskuen prebentzioaren inguruan indarrean
dagoen araudia betez.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

DUTEN

-

UC1129_3: Lursaila prestatzeko eta laboreak ezartzeko lanak kudeatzea.

-

UC1130_3: Laborantza-eragiketak programatzea eta antolatzea.

-

UC1131_3: Nekazaritza-produktuak biltzeko eta kontserbatzeko eragiketak kudeatzea.

-

UC1132_3: Nekazaritza-ustiategiko makina, ekipamendu eta instalazioak kudeatzea.

GAITASUN-

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Lanbide-jarduera norberaren kontura zein besteren kontura garatzen du, enpresa handi, ertain eta txikietako
—publiko zein pribatuetako— nekazaritza-produkzioaren kudeaketako eremuan. Halaber, tratamendu plagizidak
antolatzeko, kontrolatzeko eta egiteko gaitasuna du, indarreko araudiak araututako jardueraren arabera.

Produkzio-sektoreak
Nekazaritza-sektore orokorraren barruan eta nekazaritza-azpisektorean kokatuta dago, honako produkzio-jarduera
hauetan: Nekazaritza-ustiategi komertzialak. Nekazaritzan ikertzeko eta esperimentatzeko erakundeak. Nekazaritzahornikuntzako eta zerbitzuetako enpresak.

Lanbideak edo lanpostuak
6

6022.001.3 Baratze, haztegi eta lorategietako nekazaritza-arduraduna edota -langilezaina.
6021.001.6 Baratze, haztegi eta lorategietan aditua den nekazaritza-arduraduna edota -langilezaina.
Nekazaritza-produkzioaren kudeatzailea, norberaren kontura zein besteren kontura.

Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa

Nekazaritza-biltegien arduraduna.
Lurreko tratamenduetarako ekipamenduen arduraduna.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF1129_3
Lursaila prestatzeko eta laboreak
ezartzeko lanak kudeatzea.

MF1130_3
Laborantza-eragiketen antolakuntza eta
kontrola.

MF1131_3
Nekazaritza-produktuen bilketa eta
kontserbazioaren programazioa eta
kontrola.

MF1132_3
Nekazaritza-ustiategiko makina,
ekipamendu eta instalazioen kudeaketa.

MP0084
Nekazaritza-produkzioaren kudeaketako
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak.
IRAUPENA, GUZTIRA

ORDUAK

210

210

180

180

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF0382: Nekazaritza-laboreen
ezarpeneko faktoreak.

70

UF0383: Laboreen ezarpena ezartzeko
azpiegiturak

70

UF0384: Laboreen ezarpena.

70

UF0385: Ureztapenaren programazioa eta
kontrola eta laboreen ongarritzea.

70

UF0386: Kontrol fitosanitarioko metodoak

70

UF0387: Laborantza-metodoak.

70

UF0388: Nekazaritza-produktuen bilketa
eta garraioa.

90

UF0389: Nekazaritza-produktuen
biltegiratzea, manipulazioa eta
kontserbazioa

90

UF0390: Nekazaritza-instalazioak, -makinak
eta -ekipamenduak

50

UF0391: Tailer bateko oinarrizko konponketak,
ikuskapena eta antolamendua.

50

UF0392: Nekazaritza-enpresaren
antolamendua eta kudeaketa

80

40

820
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1. gaitasun-atala:
LURSAILA PRESTATZEKO ETA LABOREAK EZARTZEKO LANAK
KUDEATZEA
Kodea: UC1129_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Laborantza-eremuari buruzko txostena egitea, landu beharreko espezieak zehazteko eta alternatibak eta
txandaketak ezartzeko, gunean eskuragarri dauden erregistro historikoak kontuan hartuta.
BI1.1 Guneko datu edafoklimatikoak datu-base historiko bat sortzeko biltzen dira, ustiategirako esanguratsuak izan
behar dutela kontuan hartuta.
BI1.2 Bildutako datu edafoklimatikoei dagokienez, ezarri beharreko laboreetan duten eragina identifikatzeko
aztertzen dira, eta tenperaturagatiko, plubiometriagatiko eta lurraren ezaugarriengatiko mugak adierazten dira.
BI1.3 Ustiategiko datu klimatikoak hartzeko eta datu horiek erregistratzeko lanak informazio klimatikoa osatzeko
antolatzen dira.
BI1.4 Lur-laginak hartzeko eta lagin horiek dagokien laborategira bidaltzeko lanak horien ezaugarri fisiko eta
kimikoei buruzko informazioa lortzeko antolatzen dira.
BI1.5 Klimari, lurrari eta laboreei buruz bildutako eta aztertutako datuak txosten batean txertatzen dira, labore,
alternatiba eta txandaketa bideragarrienen gaineko erabakiak errazteko.
LB2: Laboreak ezartzeko, derrigortzeko eta babesteko azpiegitura txikiak antolatzea eta horien gauzatzea ikuskatzea,
betiere argibide teknikoei jarraituta.
BI2.1 Ustiategiari buruzko informazio topografikoa azpiegitura- eta hobekuntza-obra txikien gauzatzea programatu
ahal izateko interpretatzen da.
BI2.2 Garbitzeko, berdintzeko, zapaldak egiteko eta lur-mugimendu txikiak eragiteko eragiketak antolatzen eta
ikuskatzen dira lursaila labore bakoitzera egokitzeko, betiere erabilitako makinak egokiak direla egiaztatuz.
BI2.3 Drainatze- eta hustuketa-sareak egiteko eragiketak programatzen eta ikuskatzen dira, material eta makina
egokien erabilera kontrolatuz.
BI2.4 Ura hartzeko, biltegiratzeko eta banatzeko obrak ureztapen-sistema ezartzeko antolatzen eta ikuskatzen
dira, makina egokien erabilera kontrolatuz eta material egokiak erabiliz.
BI2.5 Azpiegitura txikien —hala nola itxituren, haize-babesen edota bideen— eraikuntza laboreak babesteko eta
laboreen bilketa errazteko antolatzen eta ikuskatzen da, betiere makina eta material egokiak erabiltzen direla
kontrolatuz.
BI2.6 Azpiegiturak gauzatzeko erabilitako makinak, ekipamenduak eta nekazaritzako tresnak aukeratzeko, egin
beharreko lanen ezaugarri teknikoak, erabilera-kostuak eta izaera kontuan hartzen dira.
BI2.7 Makina, ekipamendu eta nekazaritzako tresnen maneiua lanaren eraginkortasuna bermatzeko eta horien
erabilerak dakartzan arriskuak minimizatzeko ikuskatzen da.
BI2.8 Azpiegiturak instalatzeko eta hobekuntzak egiteko lanak antolatzean, kontuan hartzen dira enpresaren
irizpide tekniko eta ekonomikoak eta ingurumena babesteko eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak.
LB3: Lursaila prestatzeko, medeatzeko eta hondoko ongarritzeak egiteko eragiketak koordinatzea, laboreen
errendimendua optimizatzeko, betiere ezarritako baliabide eta irizpide teknikoak erabiltzen direla egiaztatuta.
BI3.1 Lursaila egokitzeko lanak laboreak eskatutako unean eta moduan egiteko programatzen dira, betiere
lurzoruaren profila eta lurzoru-mota kontuan hartuta.
BI3.2 Hondoko ongarritzearen aplikazioa eta medeatzeak ustiaketa-plan teknikoari jarraikiz eta klimatologia,
laborea eta lursailaren izaera kontuan hartuta antolatzen dira.
BI3.3 Berez sortu diren eta nahi ez diren landareak desagerrarazteko lanak programatzeko, kontuan hartzen dira
horien izaera, erabiliko diren ereite- eta landatze-teknikak eta lurzoruaren ezaugarriak.
BI3.4 Makinak, ekipamenduak eta nekazaritzako tresnak aukeratzeko, kontuan hartzen dira horien espezifikotasun
teknikoak eta egin beharreko eragiketen izaera, eragiketa horien kostuak minimizatzeko.
BI3.5 Makina, ekipamendu eta nekazaritzako tresnen maneiua lanaren eraginkortasuna bermatzeko eta horien
erabilerak dakartzan arriskuak minimizatzeko ikuskatzen da.
BI3.6 Lursaila prestatzeko eta egokitzeko lanak antolatzean, kontuan hartzen dira enpresaren irizpide tekniko eta
ekonomikoak eta ingurumena babesteko eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak.
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LB4: Ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko eragiketak antolatzean, eragiketa horiek behar bezala egiten direla
ikuskatzen da, eta betiere lurzoruaren izaera eta espezieen eskakizunak kontuan hartuta, ondo garatutako labore
osasuntsuak lortzeko.
BI4.1 Hazien, landareen, tuberkuluen, zurkaizte-materialen eta bestelako sargaien hornikuntza kudeatzen da
horien eskuragarritasuna ziurtatzeko eta kostuak minimizatzeko, betiere beharrezko kantitateak edo/eta kopuruak
eta erabilera-datak kontuan hartuta.
BI4.2 Haziak, landareak eta zuhaitz-landareak erein edota landatu arte jasotzeko, ikuskatzeko, hautatzeko eta
maneiatzeko lanak osasuntsuak izanik garapen-egoera egokian dauden landare-materialak ziurtatzeko
koordinatzen dira.
BI4.3 Zuinketa eta zulaketa eta zurkaitzak eta euspen-egiturak ipintzeko lanak antolatzeko, kontuan hartzen dira
ezarritako esparrua, landareen eta lursailaren ezaugarriak eta aukeratutako prestakuntza-sistema.
BI4.4 Ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko eragiketak programatzeko, kontuan hartzen dira lurzoruaren izaera
eta laboreen eskakizunak, eta horretaz gain, giza baliabideak eta baliabide materialak koordinatzen dira.
BI4.5 Ereitearen, birlandatzearen eta landatzearen emaitzak ikuskatzeko lana antolatzen da hutsarteak betetzeko
eta ezarritako laboreen lehen zaintzako lanak programatzeko.
BI4.6 Makinak, ekipamenduak eta nekazaritzako tresnak aukeratzeko, kontuan hartzen dira horien espezifikotasun
teknikoak eta egin beharreko eragiketen izaera, eragiketa horien kostuak minimizatzeko.
BI4.7 Makina, ekipamendu eta nekazaritzako tresnen maneiua lanaren eraginkortasuna bermatzeko eta horien
erabilerak dakartzan arriskuak minimizatzeko ikuskatzen da.
BI4.8 Ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko lanak antolatzean, kontuan hartzen dira irizpide ekonomikoak eta
ingurumena babesteko eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak.
LB5: Lursaila prestatzeko eta laboreak optimizatzeko beharrezkoak diren giza baliabideak ezarritako helburuen eta
jardueren arabera koordinatzea eta kontrolatzea.
BI5.1 Lanen esleipena eta funtzionamendu-jarraibideak programatzean, kontuan hartzen dira egin beharreko
jardueren izaera eta eskuragarri dauden pertsonen trebakuntza, taldeak gomendatutako eragiketak ahalik eta
eraginkortasun handienez eta ahalik eta kosturik txikienarekin egin ditzan.
BI5.2 Lanera sartzen diren langileei trebakuntza teknikoa ematen zaie bete beharreko lanpostuarekin zerikusia
duten alderdietan.
BI5.3 Egindako lanei, langileei eta produkzio-baliabideei dagokienez planteatutako arazoak, identifikatu ondoren,
konponketak erraztuko dituen txosten batean biltzen dira.
5
BI5.4 Egin beharreko txosten eta lan-parteak lanorduak, errendimendua eta kostuak kontrolatzeko eta egindako
jardueren emaitzak ebaluatuz ezartzen dira.
BI5.5 Egindako lanak ikuskatzen dira laneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzen direla egiaztatzeko; bestela,
zuzentzeko behar diren argibideak ematen dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Parametro klimatikoak neurtzeko gailuak. Lurzoruaren laginak hartzeko gailuak. Haziak, landareak eta zuhaitzlandareak. Lursaila prestatzeko traktore eta makinak. Nekazaritzako tresnak. Ongarri mineral eta organikoak banatzeko
ekipamenduak. Markaketa-ekipamenduak. Lurra zulatzeko makinak. Landatzeko makinak. Herbizidak aplikatzeko
ekipamenduak. Landareak zaintzeko eta babesteko ekipamenduak. Drainatzeak egiteko materialak. Ureztapen-ura
hartzeko, biltegiratzeko eta banatzeko materialak. Eroankortasun elektrikoa eta pH-a. Itxiturak, haize-babesak eta bideak
eraikitzeko materialak. Ongarri eta medeapen mineral eta organikoak. Berez sortu diren landareak kontrolatzeko
herbizidak. Laboreak babesteko, behartzeko eta zurkaizteko egitura eta materialak. Norbera babesteko ekipamenduak.
Kudeaketarako ekipamendu eta programa informatikoak. Bulegoko materiala.
Lanaren produktuak edo emaitza
Laborantza-lursail zabala, beharrezko hobekuntza eta azpiegiturak eginda eta medeapen organiko eta mineralak
txertatuta dituena, berez sortu diren eta nahi ez diren landarerik gabekoa eta ereindako, birlandatutako eta landatutako
laboretakoa, hutsarterik gabe, egoera sanitario onean eta produkzio posiblera iristeko baldintzetan egonik.
Erabilitako edo sortutako informazioa
Guneari buruzko datu klimatikoak. Guneko lurzoru-motei buruzko informazioa. Lurzoruen analitikei eta lurzoruen
analisien interpretazioari buruzko eskuliburuak. Ureztapen-uren kalitateari eta ureztapen-uren analisien interpretazioari
buruzko eskuliburuak. Hazi- eta landare-produktoreen elkarteen —nazional eta nazioartekoen— katalogoak eta
zerrenda. Ustiapen-planoak. Traktore, nekazaritza-makina eta nekazaritzako tresnen erabilera eta mantentze-lanei
buruzko eskuliburuak. Drainatze-materialen katalogoa. Ureztapen-ura hartzeko, biltegiratzeko eta banatzeko materialen
katalogoak. Medeapen eta ongarri mineral eta organikoen katalogoa eta horrelakoen erabilera-eskuliburuak. Materia
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aktiboak eta toxikotasuna duten produktu fitosanitarioen eskuliburua. Araudi tekniko eta sanitarioa eta laneko
segurtasunari buruzko araudia, plagiziden eta produktu fitosanitarioen merkaturatze eta erabileran, erabilera-mugetan,
segurtasun-epeetan eta hondakin-maila onargarrietan aplika daitekeena. Erabilitako ekipamendu eta makinen erabilerakostuak. Erabilitako giza baliabideen ordu-errendimenduak. Laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumena babesteari
buruz indarrean dagoen araudia. Ustiategiari buruzko oinarrizko datu edafoklimatikoak. Laborantza-plana, alternatibak
eta txandaketak. Egindako hobekuntza eta azpiegituren eskemak. Lanerako planaren betetze-mailari eta egindako
jardueren errendimendu eta kostuari buruzko txostenak. Lursaila prestatzearekin eta laboreak ezartzearekin lotutako
bibliografia.

2

2. gaitasun-atala:
LABORANTZA-ERAGIKETAK PROGRAMATZEA ETA ANTOLATZEA
Kodea: UC1130_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Ureztatzeko eta ongarritzeko lanak programatzea eta kontrolatzea, sargaiak optimizatzeko agindutako dosiei
jarraikiz, eta kantitate eta kalitateari dagokienez ahalik eta produktibitaterik handiena lortuz.
BI1.1 Ureztapen-lanen unea, iraupena eta maiztasuna laborearen premia hidrikoak betetzeko kontrolatzen dira,
uraren erabilera optimizatuz eta ureztapen-sistema, lurzorua eta ura kontuan hartuz.
BI1.2 Ureztapenarekin ekarritako ur-kantitatea eta lurraren hezetasuna landareen maila hidrikoa eta uraren
aplikazio egokia ziurtatzeko ikuskatzen da.
BI1.3 Laboreak ongarritzeko lanak egoera fisiologikoaren, lurzoruaren, uraren kalitatearen eta agindutako
gomendioen arabera antolatzen eta kontrolatzen dira.
BI1.4 Ureztatzeko eta ongarritzeko lanak ustiategia errentagarri bilakatzeko irizpide ekonomikoei jarraikiz
programatzen eta kontrolatzen dira.
BI1.5 Sargaiak premiak, biltegiratzeko gaitasuna eta horiek erosteko zailtasuna elkartuz kudeatzen dira,
eskuragarri daudela ziurtatzeko.
BI1.6 Makinak, ekipamenduak, nekazaritzako tresnak eta erremintak aukeratzeko, kontuan hartzen dira horien
espezifikotasun teknikoak eta egin beharreko eragiketen izaera, eragiketa horien kostuak minimizatzeko.
BI1.7 Makina, ekipamendu eta nekazaritzako tresnen maneiua lanaren eraginkortasuna bermatzeko eta horien
erabilerak dakartzan arriskuak minimizatzeko ikuskatzen da.
BI1.8 Ureztatzeko eta ongarritzeko lanak ingurumena babesteko eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak
kontuan hartuta programatzen eta kontrolatzen dira.
LB2: Laboreen egoera sanitarioa egiaztatzeko egin behar diren jardunak antolatzea, beharrezko kontrol-metodoak
programatuz eta ikuskatuz.
BI2.1 Izurri eta gaixotasunen kontrola laborearen egoera sanitarioa ezagutzeko eta beharrezko tratamenduak
egiteko lanak zehazteko programatzen da, betiere ezarritako protokoloak beteta.
BI2.2 Kalterik ohikoenetarako kontrol fitosanitarioko metodoak kalte horien maneiu integratua kontuan hartuta
programatzen dira, betiere horrelako kalteen inpaktua minimizatzeko.
BI2.3 Tratamendu fitosanitarioak eta babes-tratamenduak egiteko ekipamenduak egoera perfektuan daudela
egiaztatzen da, tratamenduak egiteko lanetan kalterik eragin ez dadin.
BI2.4 Tratamenduen aplikazioa antolatzean eta ikuskatzean, tratamendu horiek egiteko lanak egoera sanitario
bakoitzera, laborearen ezaugarrietara eta baldintza edafoklimatikoetara egokitzen dela egiaztatzen da.
BI2.5 Sargaiak premiak, biltegiratzeko gaitasuna eta horiek erosteko zailtasuna elkartuz kudeatzen dira,
eskuragarri daudela ziurtatzeko.
BI2.6 Laboreen osasuna kontrolatzeko jardunak irizpide ekonomikoei jarraikiz egiten dira, ustiaketa errentagarri
bihurtzeko xedez.
BI2.7 Kontrol-metodoak ingurumena babesteko eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak kontuan hartuta
programatzen dira, eta baita horien aplikazioa horrela ikuskatu ere.

12

Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa

LB3: Laborantza-lan eta -zaintzak labore bakoitzaren arabera programatzea eta kontrolatzea, laboreen garapen ezin
hobea ziurtatzeko.
BI3.1 Laborantza-eragiketak (lurzoruen maneiua, inausketak edota bakantzeak, besteak beste) programatzean eta
ikuskatzean, eragiketa horien gauzatzea laborearen premietara egokitzen dela egiaztatzen da.
BI3.2 Berotegien maneiua programatzen eta kontrolatzen da denbora guztian laboreen garapena faboratzeko
ingurumen-baldintza hoberenei eutsita.
BI3.3 Sargaiak, premiak, biltegiratzeko gaitasuna eta horiek erosteko zailtasuna elkartuz kudeatzen dira,
eskuragarri daudela ziurtatzeko.
BI3.4 Makinak, ekipamenduak eta nekazaritzako tresnak aukeratzeko, kontuan hartzen dira horien espezifikotasun
teknikoak eta egin beharreko eragiketen izaera, eragiketa horien kostuak minimizatzeko.
BI3.5 Makina, ekipamendu eta nekazaritzako tresnen maneiua lanaren eraginkortasuna bermatzeko eta horien
erabilerak dakartzan arriskuak minimizatzeko ikuskatzen da.
BI3.6 Laborantza-lan eta -zaintzak ustiategia errentagarri bilakatzeko irizpide ekonomikoei jarraikiz programatzen
eta kontrolatzen dira.
BI3.7 Labore bakoitzaren laborantza-lan eta -eragiketak ingurumena babesteko eta laneko arriskuak prebenitzeko
neurriak kontuan hartuta programatzen eta kontrolatzen dira.
LB4: Laborantza-eragiketetan giza baliabideak ezarritako helburuen eta jardueren arabera koordinatzea eta
kontrolatzea, giza baliabide horiek optimizatzeko.
BI4.1 Lanen esleipena eta funtzionamendu-jarraibideak programatzean, kontuan hartzen dira egin beharreko
jardueren izaera eta eskuragarri dauden pertsonen trebakuntza, taldeak gomendatutako eragiketak ahalik eta
eraginkortasun handienez eta ahalik eta kosturik txikienarekin egin ditzan.
BI4.2 Lanera sartzen diren langileei aholkularitza teknikoa ematen zaie bete beharreko lanpostuarekin zerikusia
duten alderdietan.
BI4.3 Egindako lanei, langileei eta produkzio-baliabideei dagokienez planteatutako arazoak, identifikatu ondoren,
konponketak erraztuko dituen txosten batean biltzen dira.
BI4.4 Egin beharreko txosten eta lan-parteak lanorduak, errendimendua eta kostuak kontrolatzeko eta egindako
jardueren emaitzak ebaluatuz ezartzen dira.
BI4.5 Egindako lanak ikuskatzen dira laneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzen direla egiaztatzeko; bestela,
zuzentzeko behar diren argibideak ematen dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Nekazaritzako tresnak, traktoreak eta motokultoreak. Landareak eta txertoak. Ongarri mineral eta organikoak.
Nekazaritza-makinak. Ongarri mineralak eta organikoak banatzeko ekipamenduak. Lurzorua maneiatzeko makinak,
ekipamenduak, nekazaritzako tresnak eta erremintak. Ureztatzeko eta banatzeko ekipamenduak. Fertirrigazioekipamenduak. Eroankortasun elektrikoa eta pH-a. Landareak zaintzeko eta babesteko ekipamenduak. Inausteko
ekipamenduak eta materiala. Txertaketa-materiala. Ustiapen-planoak. Laborantzarako instalazio estaliak. Babesgarriak
eta zurkaitzak. Izurriak eta gaixotasunak detektatzeko ekipamenduak. Produktu fitosanitarioak aplikatzeko
ekipamenduak. Ekipamenduak kontrolatzeko eta kalibratzeko materiala. Produktu fitosanitarioak. Fitoerreguladoreak.
Produktu fitosanitarioak biltegiratzeko eta garraiatzeko edukiontziak. Norbera babesteko ekipamenduak. Kudeaketarako
ekipamendu eta programa informatikoak. Bulegoko materiala. Informazioa tratatzeko ekipamenduak.
Lanaren produktuak edo emaitza
Egoera sanitario onean eta produkzio posiblera iristeko baldintzetan dauden laboreak, nekazaritzako jardunbide egokiak
deritzenen bitartez lortuak. Laboreetan, ingurumen-baldintzetan eta instalazioetan gaixotasunak, izurriak eta berez sortu
diren eta nahi ez diren landareak kontrolatzea eta tratatzea, produkzioa ingurumenerako arriskurik sortu gabe ziurtatuz.
Erabilitako edo sortutako informazioa
Hostoen, lurzoruen eta ureztapen-uren azterketa. Ongarrien eta produktu fitosanitarioen produktoreen elkarteen
—nazional eta nazioartekoen— katalogoak eta zerrenda. Laneko segurtasunari buruzko araudia eta pestiziden eta
produktu fitosanitarioen fabrikazioari, merkaturatzeari, erabilerari, erabilera-mugei, segurtasun-epeei eta hondakin-maila
onargarriei buruzko araudi tekniko sanitarioa. Indarreko produkzio-araudi integratua. Landa- eta intzidentzia-fitxak.
Tratamendu-garai egokietarako mapa meteorologikoak. Materia aktiboa eta toxikotasuna duten produktu fitosanitarioen
eskuliburua. Kudeaketarako eta langileen antolamendurako dokumentazio teknikoa, ekonomikoa eta legeriari buruzkoa.
Dokumentazio orokorra: bezero- eta hornitzaile-artxiboak; biltegi-fitxak; lan-fitxak eta -parteak. Produkzio-baliabideei
buruzko estatistikak. Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko erregelamenduak. Nekazaritzaeragiketekin lotutako bibliografia.
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3. gaitasun-atala
NEKAZARITZA-PRODUKTUAK BILTZEKO ETA KONTSERBATZEKO
ERAGIKETAK KUDEATZEA
Kodea: UC1131_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Bilketa- eta aprobetxamendu-lanak antolatzea eta kontrolatzea, laboreen ezaugarrietara egokitutako baliabideekin
eta horien heltze-maila eta baldintza meteorologikoak kontuan hartuta, laboreen errendimendu ezin hobea lortzeko
xedez.
BI1.1 Bilketarako unerik hoberena hainbat alderdiren arabera zehazten da, zehazki, produktuaren heldutasunirizpideen, baldintza klimatikoen, merkaturatze-eskakizunen eta aprobetxamendu-motaren arabera, betiere uztaren
kalitatea, errendimendua eta kontserbazioa ziurtatzeko.
BI1.2 Laboreak biltzeko prozesua eta belar-bazken eta belardien aprobetxamendua (bertara joanda, berde
dagoela, siloratuta dagoela edota belarra onduta dagoela), eraginkortasunez egiten dela egiaztatuz, eta betiere
uztaren kalitatea, errendimendua eta kontserbazioa ziurtatzeko.
BI1.3 Makinak, ekipamenduak eta nekazaritzako tresnak aukeratzeko, kontuan hartzen dira horien espezifikotasun
teknikoak eta egin beharreko eragiketen izaera, eragiketa horien kostuak minimizatzeko.
BI1.4 Makina, ekipamendu eta nekazaritzako tresnen maneiua lanaren eraginkortasuna bermatzeko eta horien
erabilerak dakartzan arriskuak minimizatzeko ikuskatzen da.
BI1.5 Bilketa eta aprobetxamendurako lanak eta eragiketak errentagarritasuneko irizpide ekonomikoen arabera
antolatzen eta kontrolatzen dira.
BI1.6 Uzta biltzeko lanak eta eragiketak antolatzean eta ikuskatzean, elikadura-alorreko segurtasun-neurriak,
kalitate-kontroleko neurriak eta ingurumena babesteko eta laneko arriskuak prebenitzeko arauak kontuan hartzen
dira.
LB2: Uzta kargatzeko eta garraiatzeko eragiketak antolatzea, laborearen ezaugarriei jarraikiz, produkzioaren narraidura
saihestuz eta eskuragarri dauden baliabide teknikoak optimizatuz.
BI2.1 Uzta soroan manipulatzeko eta kargatzeko lanak antolatzeko eta ikuskatzeko, eskuragarri dauden giza
baliabideak eta baliabide materialak koordinatzen dira, produktuaren kalitateari eusten zaio eta geroagoko
eraldaketako edota aprobetxamenduko merkataritza-eskakizunei jarraitzen zaie.
BI2.2 Uzta biltegira garraiatzeko lanak antolatzeko eta ikuskatzeko, eskuragarri dauden giza baliabideak eta
baliabide materialak koordinatzen dira, produktuaren kalitateari eusten zaio eta geroagoko eraldaketako edota
aprobetxamenduko merkataritza-eskakizunei jarraitzen zaie.
BI2.3 Makinak, ekipamenduak eta nekazaritzako tresnak aukeratzeko, kontuan hartzen dira horien espezifikotasun
teknikoak eta egin beharreko eragiketen izaera, eragiketa horien kostuak minimizatzeko.
BI2.4 Makina, ekipamendu eta nekazaritzako tresnen maneiua lanaren eraginkortasuna bermatzeko eta horien
erabilerak dakartzan arriskuak minimizatzeko ikuskatzen da.
BI2.5 Uzta kargatzeko eta garraiatzeko lanak eta eragiketak errentagarritasuneko irizpide ekonomikoen arabera
antolatzen eta kontrolatzen dira.
BI2.6 Uzta kargatzeko eta garraiatzeko lanak eta eragiketak antolatzean eta ikuskatzean, elikadura-alorreko
segurtasun-neurriak, ingurumena babesteko eta laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta zirkulazio-arauak
kontuan hartzen dira.
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LB3: Uzta biltegiratzeko eta kontserbatzeko lanak kudeatzea (geroago aprobetxatzeko edota merkaturatzeko), tokiak
optimizatuta eta sarrera- eta irteera-fluxuak eta manipulazio- eta kontserbazio-espezifikazio teknikoak egiaztatuz.
BI3.1 Uzta deskargatzeko, jasotzeko, biltegiratzeko eta egokitzeko lanak programatzean eta kontrolatzean,
ezarritako protokoloei jarraitzen zaiela egiaztatzen da, tokiak optimizatzen dira eta produktuen sarrera- eta irteerafluxuak eraginkortasunez kudeatzen dira, betiere merkataritza-eskakizunei jarraikiz.
BI3.2 Belar-bazkak siloetan deskargatzeko eta egokitzeko lanak eskuragarri dauden baliabideak optimizatuta,
produkzioaren kalitateari eutsita eta belar-bazken kontserbazio ezin hobea ziurtatuta antolatzen eta kontrolatzen
dira.
BI3.3 Produktu galkorren kontserbazioa planifikatzen eta kontrolatzen da produktu horiek eraldatu edota
merkaturatu arte, kalitate-galerak eta propietateak iraungitzeagatiko galerak saihestuz.
BI3.4 Uzta biltegiratzeko lanak eta eragiketak errentagarritasuneko irizpide ekonomikoen arabera antolatzen eta
kontrolatzen dira.

Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa

BI3.5 Uzta biltegiratzeko lanak eta eragiketak antolatzean eta ikuskatzean, elikadura-alorreko segurtasun-neurriak,
kalitate-kontroleko neurriak eta ingurumena babesteko eta laneko arriskuak prebenitzeko arauak kontuan hartzen
dira.
LB4: Nekazaritza-produktuak uztatzeko, biltegiratzeko eta kontserbatzeko beharrezkoak diren giza baliabideak
ezarritako helburuen eta jardueren arabera koordinatzea eta kontrolatzea, baliabide horiek optimizatzeko.
BI4.1 Lanen esleipena eta funtzionamendu-jarraibideak programatzean, kontuan hartzen dira egin beharreko
jardueren izaera eta eskuragarri dauden pertsonen trebakuntza, taldeak gomendatutako eragiketak ahalik eta
eraginkortasun handienez eta ahalik eta kosturik txikienarekin egin ditzan.
BI4.2 Lanera sartzen diren langileei aholkularitza teknikoa ematen zaie bete beharreko lanpostuarekin zerikusia
duten alderdietan.
BI4.3 Egindako lanei, langileei eta produkzio-baliabideei dagokienez planteatutako arazoak, identifikatu ondoren,
konponketak erraztuko dituen txosten batean biltzen dira.
BI4.4 Egin beharreko txosten eta lan-parteak lanorduak, errendimendua eta kostuak kontrolatzeko eta egindako
jardueren emaitzak ebaluatuz ezartzen dira.
BI4.5 Egindako lanak ikuskatzen dira laneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzen direla egiaztatzeko; bestela,
zuzentzeko behar diren argibideak ematen dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Traktorea. Nekazaritza-produktuak biltzeko eta egokitzeko makinak. Garraiatzeko, kargatzeko eta deskargatzeko
makinak. Nekazaritza-produktuak biltegiratzeko eta kontserbatzeko instalazioak. Nekazaritza-produktuen heltze-egoera
neurtzekoak. Nekazaritza-produktuak jasotzeko, sailkatzeko, ontziratzeko eta etiketatzeko makinak. Kudeaketarako
ekipamendu eta programa informatikoak. Bulegoko materiala.
Lanaren produktuak edo emaitza
Heltze-egoera ezin hobean egonik uztan jaso edota aprobetxatu diren produktuak, lermak saihesteko, kalitateari eusteko
eta merkaturatzeko edo autokontsumorako prest geratzeko moduan garraiatuak, kontserbatuak eta biltegiratuak. Behar
bezala kudeatutako biltegia, sartzeko eta ateratzeko lanak erraztuz eta eskuragarri dagoen tokia optimizatuz, uztak
kalitate-galerarik izan gabe eta saltzeko eta/edo aprobetxatzeko (merkataritza-eskakizunen arabera) ezin hobeki
edukitzeko irten behar duela kontuan hartuz.
Erabilitako edo sortutako informazioa
Makinen eta ekipamenduen zerbitzu- eta tailer-eskuliburuak eta lan-prestazioei eta -gaitasunei buruzko informazio
teknikoa. Honako hauen kontrol-fitxak: bilketa eta partiden identifikazioa, pisaketa, uztaren sarrera eta irteera, makinen
erabilera eta enbalajeak. Etiketatze-arauak. Nekazaritza-produktuak biltegiratzeko arauak eta baldintzak. Sailkatzearauak. Biltegiratze-lanetako jardunbide egokiak. Ustiategian jarduteko plan eta protokoloak. Jarduera arautzeko
araudia. Ingurumen-parametroak kontrolatzeko grafikoak. Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia. Ontzi eta
enbalajeen hondakinei buruzko legeria. Elikagaien kalitateari, aprobetxamenduari, bilketari, biltegiratzeari eta
kontserbatzeari buruzko bibliografia. Instalazioen mantentze-lanetako eta uzta biltegiratzeko eta kontserbatzeko
eragiketak egiteari eta kontrolatzeari buruzko parteak, egoera-orriak eta fitxak, betiere ezarritako jardun-protokolo guztiei
jarraituz. Bilketa- eta biltegiratze-lanetarako nekazaritza-instalazio, -ekipamendu eta -makinen mantentze-lanetako
prozesuei buruzko eskuliburuak.
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4. gaitasun-atala
NEKAZARITZA-USTIATEGIKO MAKINA, EKIPAMENDU ETA
INSTALAZIOAK KUDEATZEA
Kodea: UC1132_3
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Nekazaritza-instalazio, -makina eta -ekipamenduen eguneroko eta aldizkako mantentze-lanak programatzea, lanplanari jarraikiz.
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BI1.1 Nekazaritza-instalazio, -makina, -ekipamendu, -lanabes eta -guneen garbiketa, desinfekzioa, intsektugarbiketa eta arratoi-garbiketa aplikatu beharreko prozedurak ezarrita programatzen dira.
BI1.2 Garbiketako, desinfekzioko, intsektu-garbiketako eta arratoi-garbiketako ekipamenduak eta lanabesak
gainbegiratu egiten dira, funtzionamendurako eta erabilerarako egoera ezin hobean daudela egiaztatuz.
BI1.3 Nekazaritza-makina, -ekipamendu eta -instalazioen lehen mailako mantentze-lanak, epe laburrekoak eta epe
ertainekoak (garbiketak, koipeztatzeak, olio- eta iragazki-aldaketak eta abar) lan-metodo eta -denborak eta lanfaseen ordenazioa kontuan hartuz programatzen dira.
BI1.4 Lan-fitxak mantentze-lanei dagokienez egindako programaren arabera sortzen, eguneratzen eta ordenatzen
dira.
BI1.5 Nekazaritza-instalazio, -makina eta -ekipamenduen mantentze-lanak antolatzeko, dagozkien eskuliburuetan
eta administrazio-betebeharretan adierazitakoa betetzen da, eta horretaz gain, kostuak eta denborak optimizatzen
dira.
LB2: Nekazaritza-ustiategiko makina, ekipamendu eta instalazioen funtzionamendu eta erabilera kontrolatzea,
gehiegizko narriadura eta behar ez diren arriskuak saihesteko xedez.
BI2.1 Makina eta ekipamenduen behar bezalako funtzionamendua egiaztatzen da eta makina eta ekipamenduen
funtzionamenduak ezarritako homologazio-irizpideei erantzuten diela ziurtatzen da.
BI2.2 Instalazioen berrikuspena antolatu eta ikuskatzean, eskatutako erabilerarako egokiak direla egiaztatzen da,
eta hala ez bada, beharrezko neurriak hartzen dira.
BI2.3 Instalazioen, ekipamenduen, lanabesen eta manipulatzaileen higienea eta garbiketa ezarritako protokoloaren
arabera gainbegiratzen da, izan daitezkeen anomaliak detektatuz eta beharrezko prebentzio- edo zuzenketaneurriak hartuz.
BI2.4 Nekazaritza-makina, -ekipamendu eta -instalazioen aldizkako kontrolerako aplikatu behar diren prozedurak
mantentze-lanei buruzko eskuliburu eta planei jarraikiz ezartzen dira.
BI2.5 Nekazaritza-makina, -ekipamendu eta -instalazioak behar bezala erabiltzeko irizpide objektiboak erabileraeskuliburu eta planei jarraikiz ezartzen dira, eta irizpide horiek betetzen direla ikuskatzen da.
BI2.6 Makinen, ekipamenduen, lanabesen eta instalazioen erabilera kontrolatu egiten da, horiek ez narriatzeko eta
laneko arriskuak prebenitzeko arauak bete gabe ez geratzeko, eta, beharrezkoa izanez gero, neurri zuzentzaileak
ezartzen dira.
BI2.7 Nekazaritza-ekipamendu eta -makinen erabilera eguneroko lan-parte baten bitartez erregistratzen da; lanparte horrek funtzionamendu-denborak, kontsumoak eta gertatutako eteteak adierazi beharko ditu, etete horien
kausez gain.
BI2.8 Bide publikoetatik zirkulatu behar duten makinak ikuskatzen dira eta zirkulazio-kodean ezarritakoa betetzen
dutela egiaztatzen da.
BI2.9 Suteak itzaltzeko ekipamenduak —instalazioetan nahiz horrelako ekipamenduak behar dituzten nekazaritzamakinetan egon daitezkeenak— berrikusten dira, berehala erabiltzeko behar bezala ipinita daudela ziurtatzen da
eta behar bezalako seinaleztapena dutela egiaztatzen da.
LB3: Tailerra antolatzea, nekazaritza-makina eta -ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanak eta konponketak egiteko,
erabilgarri dauden baliabideak eta egin behar diren eragiketak kontuan hartuz.
BI3.1 Tailerreko materialen metaketa aurreikusitako mantentze- eta konponketa-eragiketak egiteko programatzen
da, horien kantitatea eta ezaugarriak kontuan hartuta.
BI3.2 Tailerra bertako ekipamenduak eta erremintak berehala erabiltzeko behar diren baldintzetan egon daitezen
lortzeko antolatzen da.
BI3.3 Materialen hornidurari eta gastuei lotutako eragiketak aldez aurretik landutako kalkuluei doituta egiten dira.
BI3.4 Material, erreminta eta ordezko piezen «stocka» egiaztatzen da eta epe laburreko eta ertaineko hornikuntzapremiak ebaluatzen dira.
BI3.5 Tailerreko material, lanabes eta erremintak biltegiratzeko eta kontserbatzeko baldintzak ikuskatzen dira eta
aproposenak direla egiaztatzen da.
BI3.6 Hornikuntza eta hornitzaileei buruzko informazio teknikoa erregistratzen eta eguneratzen da.
BI3.7 Jasotako materiala berrikusten da eta eskatutakoarekin bat datorrela eta bere egoera eta funtzionamendua
egokiak direla egiaztatzen da.
BI3.8 Tailerrean egindako jardunak ikuskatzen dira, laneko arriskuak prebenitzeko arauak betez egiten direla
ziurtatzeko, eta arau horiek betetzen ez badira, egoera zuzentzeko behar diren argibideak ematen dira.
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LB4: Nekazaritza-instalazioak, -makinak eta -ekipamenduak prestatzeko, mantentzeko, konpontzeko eta doitzeko
eragiketak ikuskatzea, betiere ezarritako programari jarraikiz, eta ekipamendua erabilera-egoera perfektuan egon dadin
lortzeko.
BI4.1 Nekazaritza-instalazioak, -makinak eta -ekipamenduak prestatzeko eta mantentzeko erabilitako erreminta,
lanabes eta ekipamenduak eta horien eragiketa-egoera ikuskatzean, mantentze-lanei buruzko eskuliburuetan eta
lan-argibideetan adierazitakoekin bat datozela egiaztatzen da.
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BI4.2 Larrialdi-egoeretan eman beharreko erantzunari dagokionez, larritasuna balioetsiz, lanak geldiaraziz
(beharrezkoa izanez gero), gorabeheraren berri emanez eta dagokion larrialdi-plana aplikatuz koordinatzen da.
BI4.3 Kasu bakoitzean hartu beharreko babes- eta segurtasun-neurriak betearazten dira, baliabide eta pertsonei
dagokienez.
BI4.4 Dokumentazio teknikoa eta erabilgarri dauden bestelako informazio-iturriak ordenatzen, eguneratzen eta
aztertzen dira matxura edo akats posibleen irismena zehazteko eta jardun-txosten bat egiteko.
BI4.5 Tailer espezializatuetan egin beharreko eragiketak identifikatzen dira sinpleak direlako ustiategian egin
daitezkeenetatik bereiziz.
BI4.6 Matxuratutako elementu eta piezak ordezkatzeko lanei dagokienez, material egokiarekin eta lan-prozedura
eta segurtasun-neurri egokiei jarraikiz egiten direla egiaztatzen da.
BI4.7 Berezko tailerrean egindako oinarrizko konponketen kostua zehazten da eta konponketa horiek
erregistratzen dira, makinei buruzko txosten tekniko/ekonomikoan txertatzeko.
BI4.8 Nekazaritza-instalazio, -makina eta -ekipamenduak prestatzeko, mantentzeko, konpontzeko eta doitzeko
eragiketak eragiketa- eta tailer-eskuliburuetan ezarritako programari jarraikiz ikuskatzen dira, eta ezarritako aldian,
baliabideekin eta moduan egiten direla egiaztatzen da.
BI4.9 Nekazaritza-instalazio, -makina eta -ekipamenduak prestatzeko, mantentzeko, konpontzeko eta doitzeko
eragiketak ikuskatzen dira laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta hondakinak kudeatzeko ingurumen-araudia
beteta egiten direla ziurtatzeko.
LB5: Nekazaritza-makinak, -ekipamenduak eta -lanabesak erosteko edota ordezkatzeko premiei buruzko txostenak
egitea, ustiategiko premiak betetzeko, eta betiere irizpide tekniko/ekonomikoak kontuan hartuta.
BI5.1 Nekazaritza-makinen eragiketa-denboren aldizkako erregistroa ezartzen da, kontsumitutako materialak —
gasolioa eta olioa— eta sortutako matxurak barnean hartuta.
BI5.2 Merkatu-prezioetako zerbitzu-eskaintzen eta erabilera-kostuen arteko konparazio bat egiten da aldizka,
ekipamendu propioak edo alokatuak erabiltzearen komenigarritasuna balioesteko.
BI5.3 Nekazaritza-ekipamenduak eta -makinak erostea/ordezkatzea proposatzen da benetako kostuen eta
egindako aurreikuspenen artean alde esanguratsuak hautematen direnean edo matxurek ezarritako lan-programa
sistematikoki betetzea galarazten dutenean.
BI5.4 Merkatuan eskuragarri dauden nekazaritza-makina eta -ekipamenduei buruzko dokumentazio teknikoa eta
ekonomikoa aztertzen da amortizatuta edo zaharkituta daudenak edota errentagarriak ez direnak ordezkatzeko
txostena egiteko.
BI5.5 Ezaugarri teknikoak, prestazioak, erosketa-prezioa eta erabilera-kostua jasoko dituen txosten
tekniko/ekonomiko bat egiten du dagokion pertsonak erosketa-plan bat ezartzeko xedez.
LB6: Nekazaritza-instalazio, -makina eta -ekipamenduak mantentzeko eta konpontzeko beharrezkoak diren giza
baliabideak ezarritako helburuen eta jardueren arabera koordinatzea eta kontrolatzea, baliabide horiek optimizatzeko.
BI6.1 Lanen esleipena eta funtzionamendu-jarraibideak programatzean, kontuan hartzen dira egin beharreko
jardueren izaera eta eskuragarri dauden pertsonen trebakuntza, taldeak gomendatutako eragiketak ahalik eta
eraginkortasun handienez eta ahalik eta kosturik txikienarekin egin ditzan.
BI6.2 Lanera sartzen diren langileei aholkularitza teknikoa ematen zaie bete beharreko lanpostuarekin zerikusia
duten alderdietan.
BI6.3 Egindako lanei, langileei eta produkzio-baliabideei dagokienez planteatutako arazoak, identifikatu ondoren,
konponketak erraztuko dituen txosten batean biltzen dira.
BI6.4 Egin beharreko txosten eta lan-parteak lanorduak, errendimendua eta kostuak kontrolatzeko eta egindako
jardueren emaitzak ebaluatuz ezartzen dira.
BI6.5 Egindako lanak ikuskatzen dira laneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzen direla egiaztatzeko; bestela,
zuzentzeko behar diren argibideak ematen dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Nekazaritza-makinak, -ekipamenduak eta -instalazioak. Garraiatzeko, kargatzeko eta deskargatzeko makinak.
Lanabesak eta inplementuak. Ordezko piezak. Tailerreko ekipamenduak eta tresnak mantentze- eta konponketalanetarako. Nekazaritza-egiturak eta -instalazioak. Nekazaritza-instalazio, -ekipamendu eta -makinen mantentzelanetako prozesuei buruzko eskuliburuak.
Lanaren produktuak edo emaitza
Erabilera-egoera ezin hobean dauden nekazaritza-makinak eta -instalazioak. Arazo mekanikoen eta matxuragorabeheren murrizketa, une egokian prebentzio-neurriak eta elementuak eta organoak birjartzeko neurriak aplikatu
izanaren ondorioz. Behar bezala kudeatutako nekazaritza-makinen parke baten oinarrizko konponketarako eta
mantentze-lanetarako tailerra.
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Erabilitako edo sortutako informazioa
Nekazaritza-makinen, -instalazioen eta -ekipamenduen zerbitzu- eta tailer-eskuliburuak eta lan-prestazioei eta
-gaitasunei buruzko informazio teknikoa. Nekazaritza-makinak, -ekipamenduak eta -lanabesak erosteko edota
ordezkatzeko premiei buruzko txostenak. Erabili beharreko nekazaritza-makinen, -instalazioen eta -ekipamenduen
gaitasunak eta mugak. Nekazaritza-instalazio, -ekipamendu eta -makinen mantentze-lanetako prozesuak. Laneko
arriskuak prebenitzeko araudia. Zirkulazio-kodea. Lan-fitxak. Hondakinei buruzko araudia.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
LURSAILA PRESTATZEKO ETA LABOREAK EZARTZEKO
LANEN KUDEAKETA
2. prestakuntza-modulua:
LABORANTZA-ERAGIKETEN ANTOLAKUNTZA ETA
KONTROLA
3. prestakuntza-modulua:
NEKAZARITZA-PRODUKTUEN BILKETA ETA
KONTSERBAZIOAREN PROGRAMAZIOA ETA KONTROLA
4. prestakuntza-modulua:
NEKAZARITZA-USTIATEGIKO MAKINA, EKIPAMENDU ETA
INSTALAZIOEN KUDEAKETA
5. prestakuntza-modulua:
NEKAZARITZA-PRODUKZIOAREN KUDEAKETAKO LANEKOAK
EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEEN MODULUA

1
2
3
4
5
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1. prestakuntza-modulua:
LURSAILA PRESTATZEKO ETA LABOREAK EZARTZEKO LANEN
KUDEAKETA
Kodea: MF1129_ 3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1129_3: Lursaila prestatzeko eta laboreak ezartzeko lanak kudeatzea.
Iraupena: 210 ordu
1.1 prestakuntza-atala
NEKAZARITZA-LABOREEN EZARPENEKO FAKTOREAK
Kodea: UF0382
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Laborantza-inguruaren ezaugarriak ezagutzea, ezarri beharreko espezieak, alternatibak eta txandaketak finkatzeko, eta
behar bezala dokumentatutako kasu praktiko batean, ingurune edafoklimatikoa kalifikatzea eta labore egokienak
proposatzea.
EI1.1 Laboreetan eragina duten faktore klimatikoak zerrendatzea eta faktore horiek neurtzeko behar diren oinarrizko
tresnak deskribatzea.
EI1.2 Lurzoruaren, substratuen eta uraren ezaugarriei dagokienez, laboreen garapenean eta produktibitatean eragina
dutenak deskribatzea eta beharrezko laginak hartzeko modua eta erabiltzen diren erremintak adieraztea.
EI1.3 Lurzatiaren orientazioak, maldek, formak eta neurriak laboreen ezarpenean duten eragina azaltzea.
EI1.4 Laboreen alternatibak eta txandaketak zer diren definitzea eta horien aplikazioaren arrazoia azaltzea.
EI1.5 Gunean landutako espezie nagusien klima- eta lurzoru-eskakizunak azaltzea, laboreen alternatiba eta txandaketa
ohikoenak eta errentagarrienak adierazita.
EI1.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, nekazaritza-ustiategi bat dugu; honako lan hauek egin behar dira:
- Gunearen ezaugarri klimatikoei eta ezaugarri klimatiko horiek ezarri beharreko laboreetan duten eraginari
buruzko txosten bat egitea.
- Beharrezko lurzoru-, substratu- eta ur-laginak hartzeko lanak antolatzea, laborategira igor daitezen, betiere
erabili beharreko erremintak eta elementuak ezarrita.
- Ustiategiko lurzoru eta uraren azterketen parametro nagusiak interpretatzea, eta horien ezaugarri fisiko eta
kimikoen ezaugarriei eta lurzoruaren emankortasunari buruzko txosten bat egitea, mugarik garrantzitsuenak
eta beharrezko zuzenketak adieraziz.
- Labore, alternatiba eta txandaketei dagokienez, kasu praktikoan proposatuen arteko egokienak proposatzea,
ingurua, baliabide eskuragarriak eta merkatu-baldintzak kontuan hartuta, enpresa bideragarria izan dadin.

Edukiak:

1. Klimatologia
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Klima: Mikroklimak. Estai bioklimatikoak.
Meteoroak. Sailkapena. Nekazaritzan eta ingurune naturalean duten eragina.
Erradiazioa. Neurketa. Intentsitatearen, iraupenaren eta jatorriaren eraginak.
Prezipitazioak. Ur atmosferikoaren iturriak.
Hodeiak. Hezetasun atmosferikoa. Hodeien sorrera. Hodei-motak. Lainoa. Ihintza.
Ura. Uraren eta landareen arteko loturak. Uraren jatorria. Azaleko urak eta lurpeko urak. Ureztapen-uraren
kalitatea. Laginak hartzea. Erremintak. Horien analisiaren interpretazioa.

Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa

- Tenperatura. Neurketa. Laboreetan duen eragina. Izotzaldi-motak eta izotzaldien efektuak. Izotzaldien aurkako
defentsa eta babesa. Inbertsio termikoa.
- Haizea eta bestelako gorabehera meteorologikoak. Jatorria. Sailkapena. Presio atmosferikoa. Ekintza fisikoa,
mekanikoa eta biologikoa. Babesak.
- Eguraldiaren iragarpena.
•
Mapa bioklimatikoak.
•
Indize termoplubiometrikoak.
•
Estazio meteorologikoak.
•
Aldagai klimatikoak neurtzeko gailuak.
- Txosten eta diagrama onbrotermikoak egitea.

2. Lurzorua
- Lurzoruaren konposizioa eta propietateak. Profila. Substratuak. Ehundura. Egitura. Porositatea. Airea lurzoruan
- Lurzoruaren konposizioa eta propietate kimikoak. Buztin- eta humus-konplexua. Truke kationikorako gaitasuna.
Lurzoruaren pH-a eta eroankortasuna.
- Lurzoruaren konposizio biologikoa: Mikrobio-fauna. Emankortasunean duen eragina. Laboreekin duen lotura.
Berez sortu diren landareekin duen lotura. Materia organikoa: ezaugarri fisiko, kimiko eta biologikoen gaineko
ondorioak.
- Ura lurzoruan. Ura hartzeko gaitasuna. Lurzoruko uraren egoerak. Lurzoruko uraren neurketa. Lurzoruko uraren
mugimenduak.
- Lurzoru-motak: Azidoak. Basikoak. Gaziak. Lurzoru karetsuak: karbonato- eta bikarbonato-edukia.
- Lurzoruaren emankortasuna: Ebaluazioa. Laginak ateratzea eta erremintak. Lurzoruen analisien interpretazioa eta
zuzenketa.
- Lurzoruaren kutsadura eta higadura. Lurzorua mantentzeko teknikak.
- Lursailaren mugak: Maldak. Orientazioa. Lurzoruaren uniformetasuna. Aire-zirkulazioa. Dimentsioak eta formak.
- Nekazaritza- eta ekologia-ingurunearen ezaugarri edafoklimatikoak.
- Lurzoruen ezaugarriei eta mugei buruzko txostenak egitea.

3. Botanikaren hastapenak
-

Landareen sailkapena eta banaketa.
Landare-zelula. Organuluak eta funtzioak.
Landare-ehunak. Motak eta funtzioak.
Landareen egitura eta morfologia: Sustraia. Zurtoina. Ernamuinak. Hostoak. Lorea. Fruitua. Haziak.
Landareen hazkuntza eta garapena. Hazkuntza-faktoreak. Erregulatzaileak.
Nutrizio-funtzioak. Transpirazioa. Fotosintesia. Arnasketa.
Bestelako nutrizio-moduak: Parasitismoa. Saprofitismoa. Sinbiosia.

4. Labore nagusien lurzoru- eta klima-premiak
- Labore nagusien lurzoru- eta klima-eskakizunak: Belarkienak. Baratzekoak. Fruta-arbolak.
- Merkataritza-espezie eta -barietaterik adierazgarrienen lurzoru- eta klima-mugak.
- Alternatibak, txandaketak, elkarteak eta polilaboreak. Definizioak.
•
Laborantza-ingurunearekiko loturak (klima eta lurzorua).
•
Labore-txandaketaren premiak.
•
Ezaugarriak eta sailkapena.
•
Monolaboreen eragozpenak.
- Labore-mota bakoitzaren errendimenduak.
•
Kontsumitutako baliabideak.
•
Bideragarritasun-azterlana.

5. Landareen ugalketa
- Espezieak eta barietateak.
- Ugalketa-metodoak.
•
Hazitokiak.
•
Ugalketa sexualerako metodoak (haziak).
•
Ugalketa begetatiborako metodoak.
•
Hazi, landare eta/edo zuhaitz-landarearen egokitzapena.
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1.2 prestakuntza-atala
LABOREEN EZARPENA EZARTZEKO AZPIEGITURAK
Kodea: UF0383
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Laboreak ezartzeko, derrigortzeko eta babesteko azpiegitura txikiak identifikatzea eta horiek egiteko eragiketak
antolatzea.
EI1.1 Lursailaren ezaugarri orografikoei dagokienez, laboreen maneiu, produktibitate eta errentagarritasunean eragina
dutenak identifikatzea.
EI1.2 Garbitzeko, berdintzeko, zapaldak egiteko, drainatzeko eta lur-mugimendu txikiak eragiteko eragiketak —
laboreetan muga orografikoak desagerrarazteko beharrezkoak direnak— deskribatzea, horrelako lanak egiteko
ezinbestekoak diren material eta makinak adierazita.
EI1.3 Ura hartzeko, biltegiratzeko eta banatzeko sistemak azaltzea, horrelako lanak egiteko ezinbestekoak diren
eragiketa, material eta makinak adierazita.
EI1.4 Ustiategiaren emaitzak optimizatzeko beharrezkoak diren itxiturak, haize-babesak, bideak eta beharrezkoak diren
beste azpiegitura batzuk deskribatzea, horrelakoak egiteko edota instalatzeko erabiltzen diren material eta erremintak
adierazita.
EI1.5 Onibar batean azpiegitura txikiak ezartzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, honako lan hauek
egin behar dira:
Garbitzeko, berdintzeko, zapaldak egiteko, drainatzeko, ura hartzeko, biltegiratzeko eta banatzeko eta lurmugimendu txikiak eragiteko beharrezko eragiketak antolatzea, aurreko eragiketak egin beharreko denborasekuentzia ezarrita.
Itxiturak eta haize-babesak instalatzeko eta bideak eta beharrezkoak diren beste azpiegitura batzuk eraikitzeko
behar diren eragiketak programatzea.
Ezarritako eragiketak egiteko beharrezkoak diren makinak, ekipamenduak eta nekazaritzako tresnak
hautatzea, betiere espezifikazio teknikoak eta irizpide ekonomikoak kontuan hartuz.
Ezarritako eragiketak egiteko lanak antolatzea eta egiten direnak ikuskatzea, betiere ingurumena babesteko
eta laneko arriskuak prebenitzeko enpresak ezarritako neurriak kontuan hartuta.

Edukiak:
1. Oinarrizko azpiegiturak eta eraikuntzak
- Nozio topografikoak. Neurketa-unitateak. Angeluak. Eskalak. Azaleren kalkulua. Distantzia naturala. Distantzia
murriztua. Aldeak. Sestra-kurbak. Profilak. Planak irakurtzea eta egitea. Triangelatzea. Altuerak eta kotak.
Ingurune naturaleko orientazioa. Koordenatuak. Zuinketak. Neurtzeko gailuak. Maneiua.
- Finkaren itxiturak.
- Zerbitzu-bideak.
- Lursailaren garbiketa eta berdinketa. Lur-mugimenduak.
- Haizearen aurkako defentsa. Naturalak. Artifizialak.
- Putzuz betetzearen aurkako defentsa. Ildo-bizkarren laborantza. Lurzoruen drainatze- eta hustuketa-sistemak.
- Drainatze-sareen motak: Trazadurak. Hodiak. Lurraren sestra-kurbekiko egokigarritasuna.
- Drainatzeko materialak.
- Instalazio elektrikoak. Behe-tentsioko lineak. Argiteria-lineak eta linea trifasikoak. Babes- eta neurketa-elementuak.
- Ureztatzeko instalazioak. Hodiak eta bestelako osagaiak.
- Elektrizitatearen eta energiaren sorkuntza autonomoa:
•
Ekipo elektrogenoak.
•
Eguzki-energia eta energia eolikoa.
•
Biogasa.
- Oinarrizko azpiegiturak eta eraikuntzak ezartzeko makina, ekipamendu eta nekazaritza-tresnak.
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2. Laboreak babesteko eta derrigortzeko sistemak.
- Materialak.
- Instalazioa eta mantentze-lanak. Lur-estalkiak. Itzaltegiak. Tiraderak. Tunelak. Berotegiak.
- Ingurumena neurtzeko eta kontrolatzeko aparatuak.

3. Beste laborantza-sistema batzuk.
- Sestra-kurbak.
- Terrazak.
- Baratze-mailak.

4. Honako hauen balioespen ekonomikoa eta bideragarritasuna:
- Azpiegiturak
- Hobekuntzak

5. Azpiegiturak eta hobekuntzak ezartzeko oinarrizko araudia.
- Ingurumena babesteko arauak.
•
Ingurune naturala babesteko neurriak.
•
Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa.
- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak.
•
Instalazioen eta ekipamenduen higiene-baldintzak.
•
Azpiegiturak ezartzeko lanetako arriskuak eta ezbehar-tasa.
•
Norbera babesteko neurriak, instalazio eta makinetan.

1.3 prestakuntza-atala
LABOREEN EZARPENAK
Kodea: UF0384
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Lursaila prestatzeko, medeatzeko eta hondoko ongarritzea egiteko eragiketak deskribatzea, eta behar bezala
zehaztutako kasu praktiko batean, material eta ekipamendu egokiekin eragiketa horiek egiteko lanak antolatzea.
EI1.1 Lurzoruaren muga nagusiak zerrendatzea, betiere emankortasunaren ikuspegitik, eta muga horiek zuzentzen
dituzten medeatzeak eta hondoko ongarritzea adieraztea, laboreen premiak kontuan hartuta.
EI1.2 Hondoko lanak, azalerako lanak, berez sortu diren landareak kontrolatzeko lanak eta ereintza-, birlandatze- eta
landatze-lanetarako lursaila egokitzeko lanak deskribatzea, beharrezko unea eta sakontasuna ez ezik, lurzoruaren eta
ezarriko den espeziearen arabera behar diren makina, ekipamendu, nekazaritza-tresna eta erremintak ere adierazita.
EI1.3 Hondoko ongarritzea eta bestelako medeatzeak aplikatzeko metodoak deskribatzea, lurzoruaren ezaugarriak eta
ezarriko den laborea kontuan hartuz.
EI1.4 Berez sortu diren landareak kontrolatzeko herbizida-motak eta aplikazio-metodoak identifikatzea, kontrolatu
beharreko espezieak eta ereite-, birlandatze- eta landatze-teknikak kontuan hartuta.
EI1.5 Onibar batean lursaila prestatzeko eta medeapenak eta hondoko ongarritzea aplikatzeko behar bezala
zehaztutako kasu praktiko batean, honako lan hauek egin behar dira:
Lurzorua prestatzeko eta egokitzeko lanak programatzea, betiere irizpide ekonomikoak kontuan hartuta eta lan
horiek laborearen premietara egokitzen direla egiaztatuta.
Medeapenen eta hondoko ongarritzeen aplikazioa planifikatzea, baliabide erabilgarriak koordinatuz eta lan
horiek lursailaren ezaugarrietara eta laborearen premietara egokitzen direla egiaztatuta.
Herbiziden aplikazioa programatzea, baliabide erabilgarriak koordinatuz eta lan horiek berez sortu diren eta
kontrolatu behar diren landareetara, laborearen ezaugarrietara eta lurzoru-motara egokitzen direla egiaztatuta.
Ezarritako eragiketak egiteko beharrezkoak diren makinak, ekipamenduak eta nekazaritza-tresnak hautatzea,
betiere espezifikazio teknikoak eta eragiketaren kostuak kontuan hartuz.
Programatutako eragiketak egiteko lanak antolatzea eta egiten direnak ikuskatzea, betiere ingurumena
babesteko eta laneko arriskuak prebenitzeko enpresak ezarritako neurriak kontuan hartuta.
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A2: Laboreak ezartzeko metodoak azaltzea eta ereite-, birlandatze- eta landatze-eragiketak antolatzeko behar diren hazieta landare-kopuruak kalkulatzea.
EI2.1 Haziak, landareak eta zuhaitz-landareak erein edota landatu arte horien egoera sanitarioa egiaztatzeko eta horiek
hautatzeko eta maneiatzeko ohiko metodoak identifikatzea, osasuntsuak izanik garapen-egoera egokian dauden
landare-materialak daudela ziurtatzeko.
EI2.2 Zuinketa egiteko, zulaketak gauzatzeko eta zurkaitzak eta euspen-egiturak ipintzeko lanak deskribatzea, eta
horretarako, ezarritako esparrua, landareen eta lursailaren ezaugarriak eta aukeratutako prestakuntza-sistema kontuan
hartzea.
EI2.3 Laboreak ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko eragiketa-motak zehaztea, eragiketa horiek egiteko behar den
landare-material mota eta kantitatea adierazita, betiere labore bakoitzaren eskakizunei jarraikiz.
EI2.4 Ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko eragiketak egiteko behar diren baliabide materialak identifikatzea, betiere
laboreen eskakizunak kontuan hartuta.
EI2.5 Onibar batean ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko eragiketak egiteko behar bezala zehaztutako kasu praktiko
batean, honako lan hauek egin behar dira:
Laboreen ezarpena bermatzeko behar diren hazien, landareen, zuhaitz-landareen, tuberkuluen eta bestelako
sargaien kopurua zehaztea.
Laboreak ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko eragiketak programatzea, baliabide erabilgarriak koordinatuz
eta lan horiek ezarritako plangintzara egokitzen direla egiaztatuta.
Ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko lanen emaitzak egiaztatzea eta hutsarteak betetzeko eta beharrezko
lehen zaintzako lanak planifikatzea (arriskuen aplikazioa, landareak zuinkatzea, instalazioko gabeziak
zuzentzea, landatzeko lanetan akatsak sor ditzaketen ugaztunek izan ditzaketen kalteak prebenitzea eta abar).
Ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko lanetarako beharrezkoak diren makinak, ekipamenduak eta nekazaritzatresnak aukeratzea, egin beharreko lanen ezaugarri teknikoak, erabilera-kostuak eta izaera kontuan hartuta.
Programatutako eragiketak egiteko lanak antolatzea eta egiten direnak ikuskatzea, betiere ingurumena
babesteko eta laneko arriskuak prebenitzeko enpresak ezarritako neurriak kontuan hartuta.
A3: Lursaila prestatzeko eta laboreak ezartzeko eragiketak egiteko beharrezkoak diren giza baliabideak ezartzea eta giza
baliabide horien jarduerak koordinatzea.
EI3.1 Lursaila prestatzeko eta laboreak ezartzeko eragiketak egiteko beharrezkoak diren giza baliabideak identifikatzea,
dagozkien funtzioak eta erantzukizunak ez ezik, eduki behar duten prestakuntza-maila ere adierazita, laboreen
eskakizunei jarraikiz.
EI3.2 Lanean maiztasun handienez egon ohi diren arazo- edo gatazka-motak identifikatzea, horien larritasuna balioetsita
eta izan ditzaketen konponbideak adierazita.
EI3.3 Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudiaren alderdiei dagokienez, lursaila prestatzeko eta laboreak
ezartzeko eskuzko eragiketekin eta eragiketa mekanizatuekin lotuta daudenak azaltzea.
EI3.4 Onibar batean lursaila prestatzeko eta laboreak ezartzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, honako
lan hauek egin behar dira:
Eragiketa bakoitzerako beharrezkoak diren giza baliabideak adieraztea, langileei eskatzen zaien prestakuntza
zehaztea eta egin beharreko lanen berezitasunei buruzko trebakuntza-plan bat ezartzea.
Lana banatzea, lanaren izaera eta pertsonen prestakuntza kontuan hartuta, eta horretaz gain, funtzionamendujarraibideak zehaztea.
Laboreak ezartzeko eragiketen inguruko denborak, lan-baldintzak eta lortutako emaitzak kontrolatzeko
beharrezkoak diren lan-txostenak eta -parteak egitea.
Lanerako planaren garapena aztertzea, betetze-maila egiaztatzeko eta egindako jardueren errendimendua eta
kostua balioesteko lan-txosten eta -parteak erabiliz.
Enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana aplikatzea, betiere indarreko araudia kontuan hartuta,
betetze-maila egiaztatzeko ikuskatuz eta beharrezko neurri zuzentzaileak hartuz.

Edukiak:
1. Lursaila prestatzea
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- Prestaketa-lanak. Hondealanak. Lurpea lantzea. Zerrenden araberako prestaketa. Ildoen araberako prestaketa.
Zuloen prestaketa.
- Lurzoruen desinfekzioa. Desinfekzio-metodoak. Produktuen erabilera.
- Substratuak. Motak eta nahasketak. Desinfekzioa. Hautaketa eta erabilera.
- Berez sortu diren eta nahi ez diren belarrak desagerraraztea:
- Motak. Ezaugarriak. Kontrolatzeko baliabideak.
- Lursaila prestatzeko eta egokitzeko lanetan erabiltzen diren makina, ekipamendu, nekazaritzako tresna eta
erremintak: Prestaketa. Erregulazioa. Mantentze-lanak.
- Lursaila prestatzeko lanen balioespen ekonomikoa.
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- Lursaila prestatzeko lanetan aplika daitezkeen ingurumen-arauak.
•
Ingurune naturala babesteko neurriak.
•
Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa.
- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak, lursaila prestatzeko lanetan aplika daitezkeenak.
•
Makinen eta ekipamenduen higiene-baldintzak.
•
Lursaila prestatzeko eragiketetako arriskuak eta ezbehar-tasa.
•
Makinak, ekipamenduak eta langileak babesteko neurriak.

2. Medeapenak eta hondoko ongarritzea
- Elementu nutritiboak: Premiak. Kalkuluak. Funtzioak. Gabezia-sintomatologia. Landareek elementu nutritiboak
xurgatzea.
- Medeapenak eta hondoko ongarriak. Ongarri mineralak eta organikoak. Motak. Ezaugarriak. Aplikazio-garaiak.
Hautaketa.
- Ongarritze-unitateak.
- Medeapen organikoen, kareharrien eta hondoko ongarritzearen premiak kalkulatzea.
- Medeapenek eta ongarritzeak ingurumenean duten eragina.
- Ongarriak banatzeko sistemak.
- Medeapenak eta hondoko ongarritzeak aplikatzeko lanetan erabilitako makinak eta nekazaritzako tresnak:
Prestaketa. Erregulazioa. Mantentze-lanak.
- Medeapenen eta hondoko ongarrien aplikazioaren balioespen ekonomikoa.
•
Ongarri-unitate bakoitzeko kostua eta hektarea bakoitzeko kostua.
•
Ekipamenduen lan-gaitasunak.
•
Beharrezko ekipamenduen dimentsioak eta kopurua.
•
Makinen eta ekipamenduen ezaugarri teknikoak.
•
Merkataritza-eskaintzen balioespena.
- Ingurumena babesteko arauak, medeapen eta hondoko ongarritzeetan aplika daitezkeenak.
•
Ingurune naturala babesteko neurriak.
•
Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa.
- Medeapenak eta hondoko ongarritzeak aplikatzeko laneko arriskuak prebenitzeko arauak.
•
Makinen eta ekipamenduen higiene-baldintzak.
•
Medeapenak eta hondoko ongarritzeak aplikatzeko lanetako arriskuak eta ezbehar-tasa.
•
Makinak, ekipamenduak eta langileak babesteko neurriak.

3. Ereitea, birlandatzea eta landatzea
Landare-materiala aukeratzeko metodoak.
Haziak eta/edo landareak prestatzeko eragiketak.
Landatzeko eta ereiteko sistemak eta teknikak.
Landatzeko eta ereiteko garaiak.
Ereite-dosiak eta -dentsitatea.
Landaketa-tarteak.
Erein eta/edo landatu beharreko materialen kalkuluak.
Ereiteko eta/edo landatzeko makinak, nekazaritzako tresnak eta erremintak prestatzeko eta erregulatzeko
eragiketak.
- Hutsarteak betetzea.
- Fruta-arbolak landatzeko lanak diseinatzea.
•
Lursailaren mugak.
•
Landaketa-tarteak.
•
Lursailaren zuinketa, markaketa eta zulaketa, eskuzkoa eta mekanikoa.
•
Polinizatzaileen banaketa.
•
Landatu beharreko materialaren kalkulua.
•
Espezieak eta barietateak. Ezaugarri edafoklimatikoak.
•
Espezieen eta barietateen banaketa.
•
Formazio-sistemak.
•
Txerto-motak.
•
Txertoen eta txerto-eramaileen ezaugarriak.
•
Zuhaitz-landarearen prestaketa, inausketa eta desinfekzioa. Ezaugarria sanitarioak.
•
Landatze-sistemak. Sustrai hutsa. Erroa.
•
Landatzeko garaiak eta teknikak.
-
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•
Landatzearen ondorengo zaintza-lanak. Ureztapena. Zurkaiztatzea. Babesgarriak.
•
Hutsarteak betetzea.
Ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko lanetan erabilitako makinak eta nekazaritzako tresnak:
Prestaketa. Erregulazioa. Mantentze-lanak.
•
Ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko eragiketen balioespen ekonomikoa.
•
Esku-hartzeen kostua (ha bakoitzeko) kalkulatzea. Ekipamenduen lan-gaitasunak.
•
Beharrezko ekipamenduen dimentsioak eta kopurua.
•
Makinen eta ekipamenduen ezaugarri teknikoak.
•
Merkataritza-eskaintzen balioespena.
Ingurumena babesteko arauak, ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko eragiketetan aplika daitezkeenak.
•
Ingurune naturala babesteko neurriak.
•
Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa.
Laneko arriskuak prebenitzeko arauak, ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko eragiketetan aplika daitezkeenak.
•
Makinen eta ekipamenduen higiene-baldintzak.
•
Ereiteko, birlandatzeko eta landatzeko lanetako arriskuak eta ezbehar-tasa.
•
Makinak, ekipamenduak eta langileak babesteko neurriak.

4. Laboreen ezarpenean giza baliabideak eta baliabide naturalak koordinatzea eta ikuskatzea
Langile-premiak.
Lanen esleipena.
Lanaren antolamendua eta programazioa.
Langileen aholkularitza eta gainbegiratzea.
Lan-harremanak.
Kontratazio-modalitateak.
Sektoreko hitzarmen kolektiboak.
Laboreen ezarpeneko laneskuaren errendimendua eta kostua. Ordu-kostuaren kalkulua. Lan-parteak. Gauzatzedenborak.
- Laboreen ezarpeneko makina eta ekipamenduen erabileraren errendimendua eta kostua. Ordu-kostuaren kalkulua.
Lan-parteak. Gauzatze-denborak.
- Konparaziozko azterlan ekonomikoak.
- Laboreen azterlan tekniko eta ekonomikoa.
-

5. Lursaila prestatzeko eta laboreak ezartzeko lanekin lotutako oinarrizko araudia
-

2

Lanbide-arriskuak jarduera bakoitzean.
Segurtasun-sistemak, egindako jardueren eta lanen arabera.
Ingurumena babesteko neurrien gaineko arau-esparrua.
Hondakinak eta hondakin-produktuak. Bilketa- eta biltegiratze-metodoak. Birziklatzeko eta desagerrarazteko
sistemak.
Atmosferarako emisioak.
Isurpen likidoak.
Delitu ekologikoa.
Nekazaritza-enpresetako produkzio-prozesuen ingurumen-inpaktua.

2. prestakuntza-modulua:
LABORANTZA-ERAGIKETEN ANTOLAKUNTZA ETA KONTROLA
Kodea: MF1130_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1130_3: Laborantza-eragiketak programatzea eta antolatzea.
Iraupena: 210 ordu
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2.1 prestakuntza-atala
UREZTAPENAREN PROGRAMAZIOA ETA KONTROLA ETA LABOREEN
ONGARRITZEA
Kodea: UF0385
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Lurzoruaren eta ingurunearen baldintzak aztertzea, laboreetarako premia hidrikoak eta ongarritze-premiak azalduta, eta
horretaz gain, ureztapenaren eta ongarritzearen kontrola eta programazioa egitea.
EI1.1 Laboreen —urtekoen, biurtekoen nahiz iraunkorren— ziklo begetatiboak agertzea.
EI1.2 Ezarritako laboreen une kritikoak eta premia hidrikoak nahiz nutrizio-premiak deskribatzea, beharrezko ureztapeneta ongarritze-eragiketak identifikatzeko.
EI1.3 Labore eta landatzeek izan ditzaketen gabeziak azaltzea, neurri zuzentzaileak zerrendatuz.
EI1.4 Ureztapenaren eta ongarritzearen lan-egutegia egitea, enpresaren produkzioa eta errentagarritasun ekonomikoa
optimizatzeko.
EI1.5 Kasu praktiko batean, ustiategi baten azalera eta laboreak adierazita daude; honako lan hauek egin behar dira:
Sargai bakoitza kudeatzea, premiak, biltegiratzeko gaitasuna eta erosteko aukerak kontuan hartuta.
Beharrezko ongarriak aplikatzeko uneak programatzea.
Ureztapenaren maiztasuna eta denbora kontrolatzea.
Kostuak aztertzea, errentagarritasun ekonomiko egokiko erabakia hartzeko.
Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea.

Edukiak:
1.

Ureztapena
- Ureztapen-uraren kalitatea. Ureztatzeko uraren kalitatea definitzen duten aldagaiak. Toxikotasuna eta bestelako
efektuak.
- Laboreen premia hidrikoak. Ziklo begetatiboa. Dosiaren eta maiztasunaren kalkulua. Une kritikoak. Gabezia
hidrikoaren eragina. Ureztapen-egutegia.
- Ureztatzeko sistemak. Azaleraren araberako ureztapena. Aspertsiozko ureztapena. Ureztapen lokalizatua.
- Ureztatzeko instalazioak osatzen dituzten elementuak.
•
Ponpaketa- eta iragazte-estazioa.
•
Nutrizio-soluzioak eta soluzio sanitarioak injektatzeko sistemak.
•
Ura banatzeko sistema. Ur-igorgailuak.
- Ureztatzeko instalazioaren programazioa eta kontrola.
•
Emariaren eta presioaren erregulazioa eta egiaztapena.
•
Ureztapenak programatzeko metodoak.
•
Egoera hidrikoaren neurketa.
•
Sistemaren garbiketa.
- Ureztapenaren eraginkortasuna.
•
Ureztapenaren uniformetasuna.
•
Ureztapenaren uniformetasunaren neurketa.
•
Lurzoruaren hezetasunaren neurketa.

2. Ongarritzea
- Ongarriek lurzoruan duten portaera.
- Landareek elementu nutritiboak xurgatzea.
•
Ongarriak: motak eta ezaugarriak
•
Beharrezkoak diren mantenugaien aplikazioa.
•
Lurzoru-aplikazioa.
•
Hosto-aplikazioa.
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- Laboreen nutrizio-premiak.
•
Funtsezko elementuak.
•
Nutrizio-egoeraren diagnostikoa.
•
Uztak ateratzea.
•
Produktibitate-maila.
•
Aurreko urteetako produkzioa.
- Lehengai-biltegiaren kudeaketa.
•
Ongarriak biltegiratzeko gaitasuna.
•
Ongarritze-erabilgarritasuna.
•
Stockaren erregularizazioa.
- Ongarritze-gomendioak sortzea. Programazioa. Aplikazioaren kontrola eta aplikatzeko unea.

3. Kostuen azterketa
- Ureztatzeko instalazioaren errentagarritasun ekonomikoa. Laborerako egokiena den sistema aukeratzea.
- Laboreak ongarritzeko lanen balioespen ekonomikoa.
•
Esku-hartzeen kostua (ha bakoitzeko) kalkulatzea.
•
Ekipamenduen lan-gaitasunak.
•
Beharrezko ekipamenduen dimentsioak eta kopurua.
•
Makinen eta ekipamenduen ezaugarri teknikoak.
•
Merkataritza-eskaintzen balioespena.

4. Laboreak ureztatzeko eta ongarritzeko lanekin lotutako funtsezko araudia
- Ingurumena babesteko arauak.
•
Ingurune naturala babesteko neurriak.
•
Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa.
- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak.
•
Makinen eta ekipamenduen higiene-baldintzak.
•
Ureztatzeko eta ongarritzeko eragiketetako arriskuak eta ezbehar-tasa.
•
Makinak, ekipamenduak eta langileak babesteko neurriak.

2.2 prestakuntza-atala
KONTROL FITOSANITARIOKO METODOAK
Kodea: UF0386
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Laboreen egoera sanitarioari eusteko kontrol fitosanitarioko metodoak deskribatzea eta gomendatutako tratamenduen
aplikazioa programatzea, betiere izurri- eta gaixotasun-mailari ezarritako mugetatik behera eutsiz.
EI1.1 Gunean ohikoenak diren izurriak, gaixotasunak eta berez sortu diren eta nahi ez diren landareak deskribatzea.
EI1.2 Izurri, gaixotasun eta berez sortu diren eta nahi ez diren landareen kontra borrokatzeko metodoak deskribatzea.
EI1.3 Tratamendu fitosanitarioak aplikatzeko metodoak deskribatzea.
EI1.4 Tratamendu fitosanitarioko ekipamenduak eta norbera babesteko ekipamenduak deskribatzea.
EI1.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, labore baten kontrol sanitarioa egin behar dugu; honako lan
hauek egin behar dira:
Beharrezko tresneria prestatzea.
Ohikoenak diren izurriak, gaixotasunak eta berez sortu diren eta nahi ez diren landareak identifikatzea.
Egoera sanitarioari buruzko beharrezko informazioa hautatzea.
Zenbatzeko eta kontrolatzeko teknikak eta sistemak hautatzea, eta hala badagokio, aplikatzea.
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Esku-hartzea erabakitzea, emaitzak optimizatzeko eta labore-inguruneari eusteko ezarritako mugak kontuan
hartuz.
Sargai bakoitza kudeatzea, premiak, biltegiratzeko gaitasuna eta erosteko aukerak kontuan hartuta.
Gomendatutako tratamendu edo esku-hartzeen aplikazioa programatzea.
Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea.

Edukiak:
1. Landutako landareen parasito-agenteak eta parasitoak ez diren agenteak
- Laboreen izurriak:
•
Talde taxonomikoak. Sailkapena. Deskribapena eta identifikazioa.
•
Biologia. Ziklo biologikoa. Eragiten dituzten kalteak. Sintomatologia.
- Laboreen gaixotasunak: Birusek eta bakterioek sortutakoak. Onddoek sortutakoak.

2. Parasito-agenteei jarraipena egitea eta horiek kontrolatzea
- Populazioa.
- Mugak.
- Neurketa eta laginketa. Zenbatzeko metodoak. Harrapatzeko metodoak. Kontrol-metodoak.
•
Datuak biltzea, antolatzea eta interpretatzea.
•
Datuen tratamendu informatikoa: grafikoak, hegaldi-kurbak.
- Babes fitosanitarioko baliabideak.
•
Borroka integratua
•
Borroka biologikoa eta osagarriak. Harrapariak. Parasitoak.
•
Baliabide genetikoak. Barietate erresistenteak.

3. Produktu fitosanitarioak
- Substantzia aktiboak eta prestakinak. Gai orokorrak. Sailkapenak.
•
Ekintza-mekanismoak.
•
Formulazioak eta bateragarritasunak.
•
Dosifikazioa.
•
Segurtasun-epeak.
- Etiketen interpretazioa. Espezifikazioak eta segurtasun-datuen fitxak.
- Substantzia aktiboen erregistro bakarra eta berrikuspena.
- Fitosanitarioen biltegiaren kudeaketa.
•
Biltegiratzeko gaitasuna.
•
Eskuragarritasuna.
•
Stockaren erregularizazioa.
- Produktu fitosanitarioak aplikatzeko metodoak.
•
Prestaketa, nahasketa eta aplikazioa.
•
Aplikazio-ekipamenduak.
•
Mota bakoitzaren funtzionamendua.
•
Ekipamenduen garbiketa, erregulazioa eta kalibraketa.
•
Ekipamenduen mantentze-lanak eta berrikuspenak.

4. Lanaren eta osasunaren arteko lotura
- Produktu fitosanitarioek osasunerako dituzten arriskuak.
•
Arriskuaren eraginpeko populazioa.
•
Toxikologia.
- Produktu fitosanitarioen hondakinak:
•
Kontsumitzailearentzako arriskuak.
•
Intoxikazioak eta osasunerako beste ondorio batzuk.
•
Lehen laguntzak.
- Produktu fitosanitarioen erabileraren ondoriozko arriskuak.
•
Fitotoxikotasuna.
•
Erresistentziak.
•
Ingurumenerako arriskuak.
•
Langilearen esposizio-maila.
•
Osasunerako arriskuak murrizteko neurriak.
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- Langilearen babes pertsonala.
•
Larruazala babesteko ekipamenduak.
•
Arnasbideak babesteko ekipamenduak.
- Trazabilitate-printzipioak. Elikagaien higienearen alorreko baldintzak

5. Produktu fitosanitarioen aplikazioarekin lotutako oinarrizko araudia
- Ingurumenerako arriskuak:
•
Arintze-neurriak.
•
Hutsik dauden ontzien desagerraraztea.
•
Kudeaketa-sistemak.
- Jardunbide fitosanitario egokia.
•
Ingurumen-jardunbide egokiak.
•
Ingurumen-sentsibilizazioa.
- Produktu fitosanitarioak garraiatzeko, biltegiratzeko eta manipulatzeko lanei buruzko araudia.
•
Biltegiratze-lokalaren egoera.
•
Produktu fitosanitarioen maneiua eta kontserbazioa.
- Produkzio integratuari buruzko araudia.
•
Arau-hausteak eta zehapenak.
•
Aplikazio-praktikak.
•
Landa-koadernoa eta dokumentazioa.
•
Laguntza-eskabideak.

2.3 prestakuntza-atala
LABORANTZA-METODOAK
Kodea: UF0387
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Laborantza-eragiketak zehaztea eta programatzea, labore bakoitzera egoki daitezen, betiere produkzioa optimizatzeko
xedez.
EI1.1 Nekazaritza-espezieetan ohikoenak diren laborantza-eragiketak deskribatzea.
EI1.2 Produkzioa jaso aurretik laginak hartzeko teknikak azaltzea, lagin horiek aztertzeko.
EI1.3 Nekazaritza-produktuen laginen parametro guztiak bereiztea, baita kalitate-adierazleak ere, produkzioa jaso
aurretik.
EI1.4 Berotegien eta uztak babesteko bestelako sistemen maneiua azaltzea, ingurumen-parametrorik garrantzitsuenak
kontuan hartuta, eta baita txertatutako automatismo posibleak azaltzea ere.
EI1.5 Nekazaritza-ustiategi baten behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean:
Laborantza-eragiketak programatzea, baliabide materialak eta ingurumen-neurriak kontuan hartuz.
Produkzioaren kalitatea kontrolatzeko aztertu behar diren laginak hartzea.
Laborantza-eragiketa guztiak egiteko behar diren lehengaiak aurreikustea.
Plastikoarekin edota mailekin babestutako laboreen maneiua programatzea, denbora guztian laboreen
garapena faboratzeko ingurumen-baldintzarik hoberenei eutsita.
Laboreen laborantza-eragiketak antolatzea, betiere errentagarritasun ekonomikoa bilatuz.
Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea.
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A2: Laborantza-eragiketetan bilketara arte behar diren giza baliabideak zehaztea, errendimendu egokiak bermatze aldera,
eta eragiketa horiek ezarritako helburuen eta jardueren arabera koordinatzea.
EI2.1 Ustiategi jakin bateko lan-egutegia kalkulatzea, egoeraren balioespena eginez.
EI2.2 Larrialdi-egoeretarako erantzuna aztertzea, larritasuna balioetsiz, lanak geldituz, gertakizunaren berri emanez, eta
dagokion plana aplikatuz.
EI2.3 Lanean zehar gerta daitezkeen arazoak edo gatazkak identifikatzea, eta izan daitezkeen konponbideak zehaztea.
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EI2.4 Langileen kontrol-fitxak identifikatzea, horrelakoen erabilera azalduz.
EI2.5 Giza baliabideak antolatzeko kasu praktikoetan:
Laboreak zaintzeko egin beharreko lanen banaketa eta funtzionamendu-jarraibideak ezartzea.
Txostenak eta lan-parteak egitea, ordutegi-kontrola, errendimendua eta kostuak ere barnean hartuta, egindako
jardueren emaitzak ebaluatzeko.
Lanen, langileen eta produkzio-baliabideen inguruan sortutako arazoak identifikatzea eta konponbideak
aurkitzeko beharrezkoak diren neurriak hartzea.

Edukiak:
1. Lan edo eragiketa ohikoenak nekazaritza-espezieetan
- Belarki-laboreak. Zerealak eta lekadunak. Bazka- eta belar-landareak. Industria-laboreak. Sustraiak eta
tuberkuluak.
- Baratze-laboreak. Hazkuntza intentsiboa. Hazkuntza estensiboa. Loregintza.
- Fruta-arbolak: Hezurdunak. Pepitadunak. Subtropikalak. Zitrikoak. Fruitu lehorrak. Olibadia. Mahatsondoa.
- Laboreen azterlan tekniko eta ekonomikoa.
•
Laborantza tekniken kostua hektarea bakoitzeko.
•
Errendimenduak.
•
Marjina ekonomikoak.

2. Plastiko azpiko laboreak
-

Berotegien maneiua. Berotegien estalkiak eta tunelak. Mailak eta plastikoak.
Klimaren kontrola. Mekanismoak. Kontrolerako eta automatizaziorako gailuak.
Laborantza-eragiketak.
Ureztapenak.
Substratuak. Motak eta ezaugarriak. Fertirrigazioa. Ongarritzeko soluzioen kalkulua. Labore hidroponikoa.
Merkataritzako barietateak eta espezieak.
Izurriak, gaixotasunak eta berez sortu diren eta nahi ez diren landareak.
Plastiko azpiko laboreen azterlan tekniko eta ekonomikoa.
•
Azpiegituren kostuak.
•
Errendimenduak.
•
Marjina ekonomikoak.

3. Laborantza-teknikak gauzatzean giza baliabideak kudeatzea
-

Lan-harremana. Kontratazio-modalitateak. Etetea eta iraungitzea.
Lan-zuzenbidea. Funtsezko arauak.
Nekazarien gizarte-segurantza eta bestelako prestazioak.
Ordezkaritza-organoak.
Sektoreko hitzarmen kolektiboak. Negoziazio kolektiboa.

4. Laborantza-eragiketen antolamenduarekin eta kontrolarekin lotutako oinarrizko araudia
- Laneko osasunaren arau-esparrua.
•
Lan- eta segurtasun-baldintzak.
•
Laneko osasuna eta bizi-kalitatea.
- Lanbide-arriskuak jarduera bakoitzean.
•
Arrisku-faktoreak: Fisikoak, kimikoak, biologikoak eta antolamenduzkoak.
•
Prebentzio- eta babes-neurriak.
- Segurtasun-sistemak, egindako jardueren eta lanen arabera. Istripu-kasuan izan beharreko jardun-lehentasunak
eta -sekuentziak.
- Lehen laguntzaren aplikazioa.
•
Konortea/Konorterik eza.
•
Bihotz-biriketako bizkortzea.
•
Traumatismoak.
•
Istripua izan dutenak salbatzea eta garraiatzea.
- Ingurumena babesteko neurrien gaineko arau-esparrua.
•
Ingurune naturala babesteko neurriak.
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3. prestakuntza-modulua:
NEKAZARITZA-PRODUKTUEN BILKETA ETA KONTSERBAZIOAREN
PROGRAMAZIOA ETA KONTROLA
Kodea: MF1131_3
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC1131_3: Nekazaritza-produktuak biltzeko eta kontserbatzeko eragiketak

kudeatzea.

Iraupena: 180 ordu
3.1 prestakuntza-atala
NEKAZARITZA-PRODUKTUEN BILKETA ETA GARRAIOA
Kodea: UF0388
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Nekazaritza-produktuak biltzeko eta aprobetxatzeko beharrezko prozesuak deskribatzea eta kasu praktiko batean,
erabilgarri dauden baliabideak antolatzea, betiere uztaren errendimendua eta kalitatea bermatzeko.
EI1.1 Merkataritza-aprobetxamendurako edota -heldutasunerako une ezin hobeak zehaztea, produktu horiek biltzeko,
prozesatzeko edota merkaturatzeko, betiere espezieen arabera, eta baita horiek zehazteko metodorik ohikoenak
zehaztea ere.
EI1.2 Produktua biltzeko, lehen aldiz egokitzeko edota ontziratzeko behar diren makina, ekipamendu eta erremintak
kalkulatzea, betiere kalitate- eta produkzio-galerarik gabe uztatzeko, hartu beharreko erabakien errentagarritasun
ekonomikoa balioetsita.
EI1.3 Uztatzeko behar diren teknikak deskribatzea, eta baita nekazaritza-produktu eta -azpiproduktuak biltzeko,
egokitzeko eta aprobetxatzeko erabiltzen diren makina, ekipamendu eta edukiontziak ere.
EI1.4 Nekazaritza-produktu eta -azpiproduktuak biltzeko, egokitzeko eta aprobetxatzeko behar diren makina,
ekipamendu eta erreminten oinarrizko ezaugarriak eta mantentze-lanak deskribatzea.
EI1.5 Belardiak maneiatzeko eta aprobetxatzeko teknikak deskribatzea.
EI1.6 Nekazaritza-produktu eta -azpiproduktuak biltzeko, egokitzeko eta aprobetxatzeko lanetan aplikatu beharreko
laneko arriskuak prebenitzeko neurriak deskribatzea.
EI1.7 Behar bezala zehaztutako labore baten kasu praktiko batean, uztaren egoerari dagokionez, honako lan hauek egin
behar dira:
Merkataritza-heldutasuneko egoera zehazteko erabili beharreko metodoa adieraztea.
Aprobetxamendurako edota uztatzeko unerik egokiena zehaztea, bilketari hasiera emateko.
Laborea uztatzeko, egokitzeko, ontziratzeko edota aprobetxatzeko behar diren baliabideak antolatzea eta
zehaztea, uztaren errendimendua optimizatzeko eta bere kalitateari eusteko, betiere errentagarritasunirizpideei jarraikiz.
Erabilitako makinen puntu kritikoak berrikusteko plana ezartzea.
Aurreko eragiketak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko legeria aplikatuz.
A2: Uzta kargatzen eta garraiatzen hasteko egin behar diren jardunak zerrendatzea eta jardun horiek egiteko prozesua
programatzea, betiere labore jakin baterako.
EI2.1 Uzta landatik biltegira eramateko karga- eta garraio-ekipamenduak aukeratzea, betiere segurtasun eta
eraginkortasunez, ezaugarriak deskribatuta eta ekipamendu horien kontrola eta ikuskapena ezarrita.
EI2.2 Soroan uzta kargatzeko lanak deskribatzea, produktuaren eta geroagoko aprobetxamenduaren kalitateari eusteko
giza baliabideak eta baliabide materialak koordinatzeko lanek duten eraginkortasuna balioetsita.
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EI2.3 Uzta biltegira garraiatzeko planaren eraginkortasuna balioestea, eta baita produktuaren eta geroagoko
aprobetxamenduaren kalitateari eusteko giza baliabideak eta baliabide materialak koordinatzeko lanen eraginkortasuna
balioestea ere, betiere errentagarritasun-irizpideei eutsita.
EI2.4 Behar bezala zehaztutako labore baten kasu praktiko batean, uztaren egoerari dagokionez, honako lan hauek egin
behar dira:
Laborerako eta aprobetxamendu-motarako behar diren bilketa- eta garraio-makinak zehaztea.
Uzta jasotzeko eta biltegira garraiatzeko lanak programatzea, betiere giza baliabideak eta baliabide materialak
koordinatuta eta lan horiek guztiek merkataritza-eskakizunei eta errentagarritasun-irizpideei jarraitzen dietela
egiaztatuta.
Aurreko eragiketak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko legeria aplikatuz.

Edukiak:
1. Nekazaritza-produktuen bilketa
- Heltze-prozesua: Heltze fisiologikoa. Merkataritza-heltzea.
- Heltze-indizeak. Metodoak eta aparatuak. Biltzeko neurketa-parametroak.
- Bilketa-teknikak eta -metodoak, laborearen araberakoak.
•
Eskuzko bilketa. Erremintak eta lanabesak.
•
Bilketa mekanizatua.
•
Bilketa-makinak, -ekipamenduak eta -erremintak.
•
Bilketa-garaia eta -unea.
- Hartzeko eta garraiatzeko edukiontziak. Ontzi- edota edukiontzi-motak. Higiene-arauak
- Soroko lehen babes-tratamenduak. Kontserbazio-sistemak.
- Bilketaren balioespen ekonomikoa.
•
Hektarea bakoitzeko kostuak.
•
Produkzio-unitate bakoitzeko kostuak.
•
Errendimenduak.
•
Marjina ekonomikoak.
- Bilketa-prozesuen kudeaketa informatikoa.
•
Albaranen kontrola eta erregistroa.
•
Produktu eta ontzien sarrerak eta irteerak.
•
Hektarea bakoitzeko errendimenduen kalkulua.
•
Espezieen/barietateen araberako produktibitate-grafikoak.
- Higiene pertsonalerako neurriak: produktuak manipulatzean.
- Makina, instalazio eta ekipamenduen higiene-baldintza orokorrak.
- Bilketarako makinak eta ekipamenduak prestatzea eta erregulatzea.
•
Higiene eta segurtasunari buruzko araudi orokorra, sektorean aplika daitekeena.
•
Bilketa-lanetan puntu kritikoak aztertzeko eta kontrolatzeko sistema.

2. Belardiak maneiatzeko eta aprobetxatzeko teknikak.
- Sailkapena. Belardiak ezartzeko espezieak.
- Ezaugarri orokorrak.
•
Belarraren nutrizio-balioa.
•
Ingurune ekologikoa eta belardietan bizi direnak.
•
Aldi baterako belardiak eta horrelako belardiek lurzorurako dakarten onura.
- Laborantza-lanak.
•
Lurra prestatzea
•
Herbiziden erabilera.
•
Ureztapena.
•
Ongarritzea. Teoriak.
- Belardien aprobetxamendua eta ustiapena: Ganaduak nahi izan ez dituen landareak moztea. Artzaintza: librea,
txandakakoa edo mugatua.
- Bilketa. Bilketa-garaiak eta -uneak.
- Belardietan biltzeko makinak eta ekipamenduak:
•
Segagailuak. Sega-makinak.
•
Belarra ontzeko makinak eta errenkadak egiteko arrasteluak.
•
Belar-bazka txikitzeko makinak eta siloratzeko makinak.
•
Paka-makinak.
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•
Nekazaritzako bestelako tresnak eta ekipamenduak.
•
Prestaketa. Erregulazioa. Mantentze-lanak.
- Lanaren eta errendimenduen antolamendua.
- Siloratzeko eta belarra ontzeko instalazioak.

3. Nekazaritza-produktuak kargatzea, deskargatzea eta garraiatzea
- Barneko prozedurak, garraio-ekipamenduak eta manipulazioa:
•
Kargatzeko eta deskargatzeko metodoak.
•
Garraiorako eta barne-manipulaziorako sistemak.
•
Ekipamenduen maneiua.
- Kargatzeko, deskargatzeko eta garraiatzeko makinak.
•
Traktorean krokatutako kargagailuak: Frontala, atzeko garabia, zamaketari-urkila.
•
Atoiak.
•
Garabiak.
•
Finkan garraiatzeko elementuak.
•
Prestaketa. Erregulazioa. Mantentze-lanak.
- Kargatzeko, deskargatzeko eta garraiatzeko ontziak eta ibilgailuak.
- Nekazaritza-produktuak kargatzeko eta garraiatzeko lanen balioespen ekonomikoa.
•
Giza baliabideak eta baliabide materialak.
•
Merkataritza-eskakizunak.
•
Jasotzeko eta garraiatzeko lanen errentagarritasun-irizpideak.
•
Kargatzeko, deskargatzeko eta garraiatzeko prozesuen kudeaketa informatikoa.

4. Nekazaritza-produktuak biltzeko, kargatzeko, deskargatzeko eta garraiatzeko eragiketekin lotutako
oinarrizko araudia
- Aplikatu beharreko laneko arriskuak prebenitzeko arauak.
•
Laneko osasunaren arau-esparrua.
•
Lanbide-arriskuak jarduera bakoitzean.
•
Segurtasun-sistemak, egindako jardueren eta lanen arabera.
- Ingurumena babesteko arauak.
•
Ingurumena babesteko neurrien gaineko arau-esparrua.
•
Nekazaritza-enpresetako produkzio-prozesuen ingurumen-inpaktua.
- Aplikatu beharreko elikagaien kalitateari eta segurtasunari buruzko arauak.

3.2 prestakuntza-atala
NEKAZARITZA-PRODUKTUEN BILTEGIRATZEA, MANIPULAZIOA ETA
KONTSERBAZIOA
Kodea: UF0389
Iraupena: 90 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Uzta biltegiratzeko eta kontserbatzeko eragiketak identifikatzea, eta irizpide tekniko eta ekonomikoei jarraikiz, eragiketa
horien programazioa egitea.
EI1.1 Biltegi edo siloaren baldintza teknikoak —uzta biltegiratzeko behar direnak— identifikatzea.
EI1.2 Aurretiaz ezarritako kalitate-kontrolerako eragiketak deskribatzea: osasun eta higiene pertsonala eta instalazioen
garbiketa eta desinfekzioa, betiere, indarreko araudia betetzeko behar diren zuzenketak adierazita.
EI1.3 Instalazio elektrikoa, ur-hornidura, ur-ebakuazioa eta hozte-sistemak egiaztatzeko teknikak eta eragiketak
deskribatzea, betiere aurretiaz ezarritako protokoloei jarraikiz, ezin hobeki funtzionatzen dutela egiaztatzeko eta
biltegiratutako produktuetan gerta litezkeen kalteak edota kalitate-galerak saihesteko.
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EI1.4 Uzta deskargatzeko, jasotzeko, garbitzeko, hautatzeko, sailkatzeko eta biltegiratzeko lanak azaltzea, giza
baliabideen eta baliabide materialen kontrola eta koordinazioa kontuan hartuz eta uztak ezarritako protokoloko
eskakizunei eta errentagarritasun-irizpideei jarraitzen diela egiaztatuz.
EI1.5 Produktu galkorrak kontserbatzeko eta txandakatzeko eragiketak deskribatzea, eragiketa horien xedea merkantzia
iraungitzeagatiko edota hondatzeagatiko galerak saihestea izanik.
BI1.6 Belar-bazkak siloetan deskargatzeko eta egokitzeko lanak ezarritako protokoloen arabera identifikatzea,
eskuragarri dauden baliabideak optimizatzeko, produkzioaren kalitateari eusteko eta belar-bazken kontserbazio ezin
hobea ziurtatzeko.
EI1.7 Honako eragiketa hauek deskribatzea: biltegiratutako produktu eta azpiproduktuaren kontrola, aldez aurreko eta
aldizkako desinfekzioak, kontrolatu beharreko parametroak, kontrol-tresnak, neurketen maiztasuna eta arazoen
konponketa.
EI1.8 Uzta jasotzeko, biltegiratzeko eta kontserbatzeko lanetan erabiltzen diren makina eta ekipamenduen kontrola eta
ikuskapena nola ezartzen den azaltzea, betiere makina eta ekipamendu horien operatibotasunari eusteko eta produktuak
ez galdu edo hondatzeko.
EI1.9 Behar bezala zehaztutako labore baten kasu praktiko batean, uztaren biltegiratzeari dagokionez, honako lan hauek
egin behar dira:
Produkzioa behar bezala biltegiratzeko eta kontserbatzeko biltegi edo silo batek izan beharreko ezaugarriak
baliozkotzea.
Biltegiratze-lanak egiteko behar diren langileak eta makinak adieraztea, betiere errentagarritasun ekonomikoa
eta hartu beharreko erabakiak kontuan hartuta.
Biltegian erabilgarri dagoen espazioa behar bezala antolatzea, haren aprobetxamendu handiena lortzeko, eta
betiere biltegiaren maneiurako irisgarritasuna eragotzi gabe.
Uzta deskargatzeko, jasotzeko, pisatzeko, garbitzeko, hautatzeko, tratatzeko eta sailkatzeko lanak
programatzea eta kudeatzea, betiere giza baliabideak eta baliabide materialak koordinatuz eta lan horiek
merkataritza-eskakizunei jarraitzen dietela egiaztatuz.
Uzta kontserbatzeko programa ezartzea, uztaren ezaugarrien eta enpresak ezarritako merkaturatze-planaren
arabera.
Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuen prebentzioari, elikagaien segurtasunari eta
ingurumen-babesari buruzko legeria aplikatzea.
A2: Nekazaritza-produktuak biltzeko, aprobetxatzeko, garraiatzeko, biltegiratzeko eta kontserbatzeko beharrezkoak diren
giza baliabideak ezarritako helburuen eta jardueren arabera zehaztea.
EI2.1 Biltzeko, aprobetxatzeko, garraiatzeko, biltegiratzeko edota kontserbatzeko eragiketak egiteko beharrezkoak diren
giza baliabideak adieraztea, aurretiaz zehaztutako jarduerak egiteko behar diren funtzioak, erantzukizunak eta
gaitasunak adierazita.
EI2.2 Jarduera bakoitza egitean maiztasun handienez gerta litezkeen arazo- edo gatazka-motak identifikatzea, horien
larritasuna balioestea eta izan ditzaketen konponbideak adierazita.
EI2.3 Taldeko langileei aholkularitza teknikoa emateko programazioa ezartzea, bete beharreko lanpostuarekin zerikusia
duten alderdietan.
EI2.4 Gauzatutako jardueren errendimenduak eta kostuak kontrolatzeko prozedurak deskribatzea.
EI2.5 Laneko arriskuak prebenitzeari eta ingurumena babesteari buruzko araudiari dagokionez, nekazaritza-produktuak
biltzeko, aprobetxatzeko, garraiatzeko, biltegiratzeko eta kontserbatzeko eragiketekin lotuta dauden alderdiak aipatzea.
EI2.6 Giza baliabideak antolatzeko kasu praktikoetan:
Egin beharreko lanen banaketa ezarritako helburuak eta funtzionamendu-jarraibideak betetzeko moduan
ezartzea.
Langile bakoitzari zereginak eta erantzukizunak banatzea eta esleitzea, bere gaitasunen arabera, ezarritako
helburuak betetze aldera.
Taldeko langileei aholkularitza teknikoa ematea bete beharreko lanpostuarekin zerikusia duten alderdietan.
Txostenak eta lan-parteak egitea, ordutegi-kontrola, errendimendua eta kostuak ere barnean hartuta, egindako
jardueren emaitzak ebaluatzeko.
Lanen, langileen eta produkzio-baliabideen inguruan sortutako arazoak identifikatzea eta konponbideak
aurkitzeko beharrezkoak diren neurriak hartzea.
Enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana aplikatzea, betiere indarreko araudia kontuan hartuta,
betetze-maila egiaztatzeko ikuskatuz eta beharrezko neurri zuzentzaileak hartuz.

Edukiak:
1. Nekazaritza-produktuak biltegiratzea
- Biltegi-motak. Siloak. Lehortegiak. Eraikuntza-ezaugarriak: dimentsioak, materialak eta akaberak.
- Ur-hornidura. Saneamendua.
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Instalazio elektrikoa.
Aireztapen-sistemak: Naturala. Artifiziala.
Atmosfera kontrolatuko kamerak.
Produktuak merkaturatu arte biltegiratzea.
Nekazaritza-produktuak egokitzeko, hautatzeko eta biltegiratzeko makinak, ekipamenduak, erremintak eta
lanabesak.
- Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen azterketa.
- Biltegiratze-prozesuen kudeaketa informatikoa.
- Biltegiratzearen balioespen ekonomikoa.
-

2. Giza baliabideak eta baliabide naturalak koordinatzea eta ikuskatzea
-

Langile-premiak.
Lanen esleipena.
Lanaren antolamendua eta programazioa.
Langileen aholkularitza eta gainbegiratzea.
Lan-harremanak. Kontratazio-modalitateak. Etetea eta iraungitzea.
Nekazarien gizarte-segurantza eta bestelako prestazioak.
Ordezkaritza-organoak.
Sektoreko hitzarmen kolektiboak. Negoziazio kolektiboa.
Lan-eskubidea eta -betebeharrak. Funtsezko arauak.
Laneskuaren errendimendua eta kostua. Ordu-kostuaren kalkulua. Lan-parteak. Gauzatze-denborak.
Makina eta ekipamenduen erabileraren errendimendua eta kostua. Ordu-kostuaren kalkulua. Lan-parteak.
Gauzatze-denborak.

3. Elikagaien manipulazioa
- Elikagaien manipulatzaileek bete beharreko baldintzak:
•
Elikagaietan beren manipulazioa dela-eta gerta litezkeen arriskuak.
•
Elikagaien kutsadura-iturriak.
•
Elikagaiak kontsumitzearen ondorioz har daitezkeen gaixotasunak.
•
Horrelako gaixotasunak agertzen laguntzen duten faktoreak; prebentzio-neurriak.
•
Ingurumen-faktoreek elikagaietan mikroorganismoak haztean eta garatzean izan dezaketen eragina.
- Elikagaiak jasotzean, biltegiratzean, eraldatzean, garraiatzean, banatzean eta zerbitzatzean izan beharreko
higiene-jardunbide egokiak. Elikagaien manipulatzailearen higiene pertsonala. Erantzukizunak.
- Garbiketa, desinfekzioa, intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa. Hondakinen maneiua.
- Elikadura-establezimenduen autokontrola.

4. Nekazaritza-produktuak manipulatzeko eta biltegiratzeko lanen programazioarekin eta kontrolarekin
lotutako funtsezko araudia
- Laneko arriskuak prebenitzeko arau-esparrua.
•
Lanbide-arriskuak jarduera bakoitzean.
•
Segurtasun-sistemak, egindako jardueren eta lanen arabera.
•
Nekazaritza-lanetako arriskuak eta ezbehar-tasa.
•
Norbera babesteko neurriak, instalazio eta makinetan.
- Higiene eta segurtasunari buruzko araudi orokorra, sektorean aplika daitekeena.
•
Garbiketarako, desinfekziorako, desintsektaziorako eta arratoi-garbiketarako prozesuak eta produktuak.
•
Instalazioetako garbiketa-sistemak eta -ekipamenduak.
- Higiene pertsonalerako neurriak: Garraioan.
- Ingurumena babesteko neurrien gaineko arau-esparrua. Nekazaritza-enpresetako produkzio-prozesuen
ingurumen-inpaktua. Aplikatu beharreko ingurumen-arauak eta laneko arriskuak prebenitzeko arauak
- Aplikatu beharreko kalitateari eta elikagaien segurtasunari buruzko arauak.
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4

4. prestakuntza-modulua:
NEKAZARITZA-USTIATEGIKO MAKINA, EKIPAMENDU ETA
INSTALAZIOEN KUDEAKETA
Kodea: MF1132_ 3
Iraupena: 180 ordu
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC1132_3: Nekazaritza-ustiategiko makina, ekipamendu eta instalazioak

kudeatzea.

4.1 prestakuntza-atala
NEKAZARITZA-INSTALAZIOAK, -MAKINAK ETA -EKIPAMENDUAK
Kodea: UF0390
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Nekazaritza-ustiategiko makina, ekipamendu eta instalazioen egoera eta funtzionamendua aztertzea eta horien erabilera
kasu praktiko batean kontrolatzea.
EI1.1 Nekazaritza-instalazio, -ekipamendu eta -makinen funtzionamendua deskribatzea, eman behar dituzten
prestazioak zehaztuz, betiere lan-planaren arabera.
EI1.2 Makinak eta ekipamenduak erregulatzeko eta kontrolatzeko gailuak identifikatzea eta deskribatzea.
EI1.3 Makina, ekipamendu eta instalazioen funtzionamendu egokia balioesteko erabiltzen diren irizpide teknikoak
zehaztea, betiere egin beharreko lanaren eta ekipamenduaren ezaugarrien arabera.
EI1.4 Erabilera-eskuliburu eta -planei jarraikiz makina, ekipamendu eta instalazioak erabiltzeko modu egokia azaltzea.
EI1.5 Ekipamenduen funtzionamenduan anomaliak eragiten dituzten kausak (oker erabili direlako, erregulazio
arduragabea, mantentze-lan desegokia egin delako, higatu delako, zaharkitzeagatik edo bestelako kausak) aztertzea,
egon daitezkeen konponbideak adieraziz.
EI1.6 Nekazaritza-makina, -ekipamendu eta -instalazioak maneiatzeko lanetan laneko arriskuak prebenitzeko eta
ingurumena babesteko arauak deskribatzea.
EI1.7 Osasun-laguntzako oinarrizko teknikak eta lehen laguntzako teknikak deskribatzea.
EI1.8 Behar bezala zehaztutako nekazaritza-makina, -ekipamendu edo -instalazioen kasu praktiko batean:
Makina, instalazioa edo ekipamendua ikuskatzea, horiek erabiltzeko espezifikazio teknikoak eta indarreko
araudia betetzen dituela egiaztatuz eta laneko funtzionamendu- eta emaitza-maila balioetsiz.
Ekipamenduen osagaien egoeran eta funtzionamenduan dauden anomaliak identifikatzea.
Lanaren garapen egokirako egin daitezkeen konponketak eta hobekuntzak zehaztea.
Fitxetako datuak eta eguneroko lan-parteak erregistratzea, funtzionamendu-denborak, kontsumoak eta
izandako geldialdiak eta horien arrazoiak adieraziz.
EI1.9 Makinen, instalazioaren edo ekipamenduaren erabilera ona kontrolatzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko
batean:
Ekipamenduen funtzioen eragintza-prozesuan fabrikatzailearen argibideei jarraitzen zaiela kontrolatzea.
Erabilera makinen, instalazioaren edo ekipamenduaren ezaugarrietarako eta egiten den lanerako egokia dela
kontrolatzea.
Istripuen kasuan, berehala aplikatzen dira osasun-laguntzako oinarrizko teknikak eta lehen laguntzako
teknikak.
Eguneroko lan-parteen erregistroak kontrolatzea, funtzionamendu-denborak, kontsumoak eta izandako
geldialdiak eta horien arrazoiak adieraziz.
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-

Eragiketa kontrolatuetan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak betetzen direla
ikuskatzea, eta ez-betetzerik detektatuz gero, egoera zuzentzeko argibideak ematen dira.

A2: Nekazaritza-makinen, -ekipamenduen eta -instalazioen mantentze-lanak identifikatzea, horien funtzionamendu ezin
hobea lortzeko, eta horretaz gain, produkzio-planaren arabera horiek programatzea.
EI2.1 Makina, ekipamendu eta instalazio nagusiak eta horien ezaugarriak deskribatzea.
EI2.2 Nekazaritza-makinen, -ekipamenduen eta -instalazioen mantentze-lanak sekuentzialki deskribatzea.
EI2.3 Mantentze-lan guztiak zerrendatzea, eragiketa horiek egiteko behar diren ekipamenduak adieraziz.
EI2.4 Nekazaritza-makina, -ekipamendu eta instalazioen mantentze-lanetan laneko arriskuak prebenitzeko eta
ingurumena babesteko arauak deskribatzea.
EI2.5 Mantentze-lanetan gertatutako gorabeherak kontrolatzeko behar diren egunkariak eta lan-parteak zerrendatzea.
EI2.6 Nekazaritza-ustiategi bateko makina, instalazio eta ekipamendu mekanikoen behar bezala zehaztutako kasu
praktiko batean:
Nekazaritza-makina, -instalazio eta -ekipamenduen dokumentazio teknikoa —horien ezaugarriei eta
mantentze-lanei buruzkoa— eguneratzea eta ordenatzea.
Instalazioen, makinen, ekipamenduen, lanabesen eta eremuen garbiketa, desinfekzioa, intsektu-kentzea eta
arratoi-garbiketa programatzea eta funtzionatzeko prest daudela egiaztatzea.
Makina, instalazio edo ekipamenduaren egoera egiaztatzeko (erabili baino lehen) eragiketen programa oso bat
egitea, mantentze-lan bakoitzaren aldizkakotasuna adieraziz; programa horretan gauzatze-egutegi bat jasoko
litzateke, eragiketak unerik egokienean egin behar direla zehazteaz gain.
Prestaketa-eragiketak eta doikuntzak eta horien aldizkakotasuna zehaztea, eragiketa horiek egiteko
ekipamendu egokiak adierazita.
Grafikoki egituratzea mantentze-lanei buruzko programa berehala interpretatzeko.
Makinen, instalazioen eta ekipamenduen lana erregistratzeko dokumentazioa sortzea, horiek behar bezala
kontrolatzeko.

Edukiak:
1.

Nekazaritza-instalazioak
Nekazaritza-instalazio motak.
Nekazaritza-instalazioen osagaiak.
Tenperatura, hezetasuna, argia eta abar erregulatzeko sistemak.
Ingurumen-arloko aireztapen, klimatizazio eta egokitzerako instalazioak:
•
Berogailuak eta gas-instalazioak.
•
Hezegailuak eta haizagailuak.
•
Egokitze artifiziala.
- Uztak, fruituak, barazkiak eta bestelako produktuak biltegiratzeko eta kontserbatzeko instalazioak:
•
Aletegiak, siloak eta balio anitzeko biltegiak.
•
Hotz-ganberak eta aurrez hozteko ganberak.
- Ur- eta elektrizitate-instalazioen osagaiak, mantentze-lanak eta funtzionamendua:
•
Ur-instalazioak.
•
Ureztatzeko instalazioak.
•
Instalazio elektrikoak.
- Honako hauen osagaiak, mantentze-lanak eta funtzionamendua: Berotegiak. Aletegiak. Siloak. Saralegiak.

-

2. Nekazaritza-instalazioen berrikuspena, garbiketa eta desinfekzioa
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- Instalazioen berrikuspena eta diagnosia.
•
Dokumentazio teknikoa: ezaugarriak eta mantentze-lanak.
•
Instalazioak neurtzeko eta berrikusteko taulak eta ekipamenduak.
•
Mantentze-lanen egutegia. Grafikoak.
- Prozedura seguru eta garbiak instalazioen erabilerari dagokionez.
•
Instalazioetako mekanismo arriskutsuak.
•
Arretaguneak.
•
Arriskuen seinaleztapena.
•
Prozedura seguruak nekazaritza-instalazioen erabilerari dagokionez.
- Instalazioak eta norbera babesteko elementuak:
•
Arriskuak saihesteko instalazioen diseinua.
•
Mekanismo arriskutsuen babesgarriak.
•
Instalazioei dagokienez, osagaien eta hausturak, matxurak eta istripuak prebenitzeko baliabideen
ezaugarri teknikoak.
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•
Babes-arropa. Babes bereziak.
- Nekazaritza-instalazioetako garbiketa-, desinfekzio- eta egokitzapen-ekipamendu eta -produktu ohikoenak.
•
Osagaiak, erregulazioa eta mantentze-lanak.
•
Kale-garbigailuak.
•
Garbiketa-ekipamendu automatikoak eta eskuzkoak.
•
Presioko garbiketa-ekipamenduak.
•
Ihinztagailuak.
•
Produktu garbigarriak.
- Hondakinak aprobetxatzeko eta desagerrarazteko instalazioak.

3. Nekazaritza-makinak. Osagaiak eta funtzionamendua
- Nekazaritza-makinak: motak, osagaiak, erregulazioa eta egokitzapenak.
- Nekazaritza-makinen funtzionamendu-azterketa eta -diagnosia.
•
Mantentze-lanen sekuentzia.
•
Mantentze-lanen egutegia. Grafikoak.
- Nekazaritza-makinak erregulatzeko eta kontrolatzeko gailuen funtzionamendua eta aplikazioak.
•
Nekazaritza-makinen segurtasun-gailuak.
•
Makinak neurtzeko eta berrikusteko taulak eta ekipamenduak.
•
Eragiketa mekanizatuen erabilera eta kontrola.
- Eragiketen programazioa eta lan mekanizatuaren emaitzak kontrolatzea.
- Makinak landan erabiltzeko aldagaiak.
- Garraio-eragiketak. Bide publikoetan zirkulatzeko araudia eta baldintzak.
- Nekazaritza-makina eta -ekipamenduen mantentze-lanetan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena
babesteko arauak.
- Nekazaritza-makina eta -ekipamenduak maneiatzeko lanetan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena
babesteko arauak.

4. Nekazaritza-instalazioen mantentze-lanekin eta funtzionamenduarekin lotutako oinarrizko araudia
- Lehen laguntzak eta larrialdiak.
- Nekazaritza-instalazioen mantentze-lanetan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak.
- Nekazaritza-instalazioak maneiatzeko lanetan laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak.

4.2 prestakuntza-atala
TAILER BATEKO OINARRIZKO KONPONKETAK, IKUSKAPENA ETA
ANTOLAMENDUA
Kodea: UF0391
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea:

Prestakuntza-atal hau bat dator LB3, LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin,
nekazaritza-ustiategiko makina, ekipamendu eta instalazioei dagokienez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Nekazaritza-tailer batean nekazaritza-ustiategi bateko makina eta instalazioen oinarrizko mantentze-lanetako eta
konponketako premiak betetzeko dauden baldintzak identifikatzea, eta kasu praktiko batean, tailer bat antolatzea.
EI1.1 Tailer bateko hornidurarako eta antolamendurako beharrezko dokumentazio teknikoa zerrendatzea eta aztertzea.
EI1.2 Nekazaritza-ustiategiaren eta -makinen mantentze- eta konponketa-lanak egiteko tailer batean behar diren
ekipamendu, erreminta, inplementu, ordezko pieza eta materialak deskribatzea.
EI1.3 Ekipamenduen, ordezko piezen eta materialen kokapen egokirako toki eta guneak adieraztea, egin beharreko
lanetan denborak eta baliabideak optimizatzeko.
EI1.4 Tailerrean sortutako hondakinen kudeaketa egokian jarraitu beharreko prozedurak seinalatzea, betiere indarreko
ingurumen-araudia eta laneko arriskuak prebenitzeko araudia betez.
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EI1.5 Tailerreko makinak, tresneria, ordezko piezak eta hainbat material erosteko aukera balioestea eta kudeatzea
mantentze-lanen eta konponketen premien arabera, betiere irizpide ekonomikoei eta kalitate-irizpideei jarraikiz.
EI1.6 Tailerrean laneko arriskuak prebenitzeko arauak betetzeko lan-baldintzak eta langileak babesteko baldintzak
deskribatzea.
EI1.7 Behar bezala zehaztutako nekazaritza-ustiategi bateko makinen parke baten konponketarako eta mantentzelanetarako tailer baten kasu praktiko batean:
Tailerraren guneak, ekipamenduen eta erreminten kokapena, mantentze- edota konponketa-lan eraginkor eta
seguruetarako behar diren ordezko piezak eta materialak banatzea.
Ordezko piezak, inplementuak eta materialak hornitzeko kantitateak eta uneak kalkulatzea, ezarritako
plangintzaren arabera.
Ordezko piezen eta bestelako materialen erosketa kudeatzea.
A2: Nekazaritza-makina, -ekipamendu eta -instalazioen prestaketa-, mantentze-, konponketa- eta doikuntza-eragiketak
zerrendatzea, eta kasu praktiko batean, horien kontrola gauzatzea.
EI2.1 Dokumentazio teknikoa eta bestelako informazio-iturri erabilgarriak ordenatzea, eguneratzea eta aztertzea, gerta
litezkeen matxuren edo akatsen irismena zehazteko.
EI2.2 Nekazaritza-ekipamenduetan maiztasun handienez gertatzen diren matxura-motak identifikatzea, tailer
espezializatua behar dutenak eta ustiategian bertan konpon daitezkeenak bereizita.
EI2.3 Prestaketa-, mantentze-, konponketa- eta doikuntza-lanak egiteko prozedurak, metodoak eta gutxi gorabeherako
denborak deskribatzea.
EI2.4 Nekazaritza-makina, -ekipamendu eta -instalazioen prestaketa-, konponketa- eta doikuntza-eragiketetan laneko
arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko arauak deskribatzea.
EI2.5 Nekazaritza-ustiategi bateko instalazio eta ekipamendu mekanikoen behar bezala zehaztutako kasu praktiko
batean:
Makinei dagokienez, matxurak ez ezik, tailer espezializatuetan egin beharreko konponketak, doikuntzak eta
mantentze-lanak ere identifikatzea, ustiategian oinarrizko eragiketekin egin daitezkeenetatik bereizita.
Konpontzeko aginduak, lan-parteak, diagnosi-taulak eta lana behar bezala antolatzeko behar den
dokumentazio teknikoa diseinatzea.
Prestaketa-, mantentze-, konponketa- eta doikuntza-eragiketak antolatzea, eskuragarri dauden baliabide
teknikoen eta giza baliabideen arabera.
Prestaketa-, konponketa- eta doikuntza-eragiketak denbora eta modu egokian eta baliabide egokiekin eta
eragiketa- eta tailer-eskuliburuetan ezarritako programa beteta egiten direla egiaztatzea.
Behar diren egiaztapenak egitea bukatutako lan-eragiketetan.
Euskarri informatikoak erabiliz, azterketetan lortutako informazioa erregistratzea, tratatzeko eta balioesteko.
Ustiategian egindako prestaketa-, mantentze-, konponketa- eta doikuntza-lanen kostuak kalkulatzea.
Eragiketa guztiak laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta hondakinak kudeatzeri buruzko ingurumen-araudia
betez egiten direla egiaztatzea; ez-betetzeen kasuan, egoera zuzentzeko beharrezko argibideak ematen dira.
A3: Nekazaritza-makinak, -ekipamenduak eta -lanabesak erosteko edota ordezkatzeko premiak adieraztea, produkzio- eta
errentagarritasun-planari jarraikiz, eta horretaz gain, dagokion txosten teknikoa egitea.
EI3.1 Nekazaritza-ustiategi batean behar diren ekipamenduak eta makinak identifikatzea, produkzio-planaren arabera.
EI3.2 Makina, ekipamendu eta lanabesen prestazioak eta ezaugarri teknikoak aztertzea, honako hauek kontuan hartuta:
Produkzio-planean aurreikusitako eragiketak gauzatzeko behar diren lan-gaitasunak.
Gunearen ezaugarriak, mekanizazio-aukeretan eragiten dutenak.
Ordu-kostuak eta errendimenduak, erosteko, alokatzeko edo jabetza partekatuko alternatibetarako.
EI3.3 Erosi beharreko ekipamenduei eta makinei buruzko dokumentazio teknikoa eta komertziala aztertzea.
EI3.4 Makinak eta ekipamenduak une egokian erosteko, berritzeko edo baztertzeko irizpide tekniko/ekonomikoak
deskribatzea.
EI3.5 Behar bezala zehaztutako produkzio-plan bat duen nekazaritza-ustiategi baten kasu praktikoan:
Beharrezko traktoreak eta trakzio-elementuak, ekipamenduak, nekazaritzako tresnak, makinak eta instalazioak
hautatzea.
Alokatzea, partekatzea edo esklusiban edukitzea komeni diren ekipamenduak ezartzea.
Produkzio-planaren arabera, erosteko unerik egokiena programatzea.
Ekipamenduak erosteko merkataritza-eskaintzak balioestea.
Makinen parkea erabiltzeko, berritzeko edo erosteko hobekuntzak proposatzea.
Nekazaritza-ustiategi bateko makina, ekipamendu eta instalazioak erosteko, berritzeko edo botatzeko txosten
teknikoak aurkeztea.
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A4: Nekazaritza-instalazio, -makina eta -ekipamenduak prestatzeko, mantentzeko, konpontzeko eta doitzeko beharrezkoak
diren giza baliabideak zehaztea, errendimendu egokiak bermatzeko, eta giza baliabide horiek ezarritako helburuen eta
jardueren arabera koordinatzea.
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EI4.1 Lanean sor daitezkeen arazo edo gatazkak identifikatzea eta balizko konponbideak zehaztea.
EI4.2 Gauzatutako jardueren errendimenduak eta kostuak kontrolatzeko prozedura desberdinak deskribatzea.
EI4.3 Giza baliabideak antolatzeko kasu praktikoetan:
Larrialdietarako erantzuna koordinatzea, larritasuna balioetsiz, lanak geldituz (hala badagokio), gertakizunaren
berri emanez, eta dagokion plana aplikatuz.
Egin beharreko lanen banaketa ezarritako helburuak eta funtzionamendu-jarraibideak betetzeko moduan
ezartzea.
Langile bakoitzarentzako zereginak eta erantzukizunak banatzea eta esleitzea, ezarritako helburuak betetze
aldera.
Taldeko langileei aholkularitza teknikoa ematea bete beharreko lanpostuarekin zerikusia duten alderdietan.
Txostenak eta lan-parteak egitea, ordutegi-kontrola, errendimendua eta kostuak ere barnean hartuta, egindako
jardueren emaitzak ebaluatzeko.
Lanen, langileen eta produkzio-baliabideen inguruan sortutako arazoak identifikatzea eta konponbideak
aurkitzeko beharrezkoak diren neurriak hartzea.

Edukiak:
1. Nekazaritza-makinen kudeaketa
- Mekanizazio-premiak.
•
Ekipamenduen beharrezko lan-gaitasunak.
•
Beharrezko ekipamenduen neurriak eta kopurua.
•
Ezaugarri teknikoak.
•
Merkataritza-eskaintzen balioespena.
- Makinen parkea nekazaritza-ustiategira egokitzea.
- Nekazaritza-ustiategi baterako makinen parkea. Ekipamenduak ordezteko, baztertzeko edo berriak sartzeko
irizpideak.
•
Gorabeherak makinen parkearen gainerako zatian. Produkzio-unitate bakoitzeko kostuan izandako
eragina.

2. Nekazaritza-tailerra eta matxuren konponketa errazak
- Tailer bat dimentsionatzea. Tailerrerako ekipamenduak. Deskribapena, funtzionamendua, zainketak eta
prestaketa.
- Konpontzeko eta mantentze-lanak egiteko materialak.
- Tailer-eragiketen programazioa eta berrikuspena. Matxura-diagnostikoak. Konponketa-prozedurak. Konponketak
egiaztatzea.
- Konponketen balioespena eta aurrekontuak.
- Segurtasuna eta higienea konponketa-tailerretan eta mantentze-lanetan.
- Tailerreko hondakinak biltegiratzeko eta desagerrarazteko sistemak, ingurumena errespetatzen dutenak.

3. Laneko arriskuen prebentzioa nekazaritza-instalazio eta -makinetan.
- Laneko segurtasunaren eta osasunaren oinarrizko kontzeptuak.
- - Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko oinarrizko arau-esparrua.
•
Laneko arriskuak prebenitzeko araudi espezifikoak nekazaritza-instalazioen eta -makinen
funtzionamendurako.
•
Arrisku orokorrak eta horien prebentzioa.
•
Nekazaritza-sektoreko arrisku espezifikoak eta horien prebentzioa.
- Norbera babesteko neurriak.
- Prozedura seguru eta garbiak honako hauetan: Makina eta instalazioen erabilera. Produktu toxiko eta arriskutsuen
manipulazioa eta biltegiratzea.
- Ingurumen-zaintza.
- Arriskuen prebentzioa kudeatzeko oinarrizko elementuak.
- Laneko segurtasun eta osasunarekin lotutako erakunde publikoak.
- Prebentzio-lanaren oinarrizko antolamendua.
- Dokumentazioa biltzea, sortzea eta artxibatzea.
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4.3 prestakuntza-atala
NEKAZARITZA-USTIATEGIAREN ANTOLAMENDUA ETA KUDEAKETA
Kodea: UF0392
Iraupena: 80 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6 lanbide-burutzapenarekin, nekazaritza-ustiategiaren
antolamenduari eta kudeaketari dagokienez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Sektoreko enpresa bat abian jartzeko eta antolatzeko prozedurak aztertzea eta kontrolatzea, betiere enpresaren
kudeaketa tekniko eta ekonomikoari eta jarduerak gauzatzeari buruzko indarreko legeriari eta oinarrizko administrazioprozedurei jarraikiz.
EI1.1 Sektorean eragina duten informazio-premiak eta -iturriak —informazio ekonomikoari, juridikoari, ingurumeninformazioari eta erregelamendu-informazioari dagozkienak— identifikatzea eta hautatzea, enpresarekin lotutako
azterketarako, erabakiak hartzeko eta funtzionamendu normalerako beharrezkoak diren datuak lortzeko.
EI1.2 Nekazaritza-enpresa bat eratzeko eta abian jartzeko prozedurak arautzen dituen araudia zerrendatzea eta
antolatzea, eta baita lege-baldintzei jarraikiz nekazaritza-jarduerari hasiera emateko erakunde publikoek eskatutako
dokumentazioa eta izapide egokiak —denbora eta modu egokietan egin beharrekoak—, geroagoko azterketa eta hartu
beharreko erabakiak ere.
EI1.4 Informazioaren azterketaren ondorioak jasotzeaz gain, lortu beharreko helburuak ezartzen dituzten txostenak
sortzea.
EI1.5 Jarduera-plan orokor bat sortzea, aurretiaz ezarritako helburuei jarraikiz, eta betiere lehentasunen arabera planak
dituen garapen-faseak adierazita eta jardueren aldizkakotasuna koordinatuta.
EI1.6 Giza baliabideen, baliabide materialen, finantza-baliabideen eta baliabide teknikoen premiak zehaztea, abiapuntubaliabideak kontuan hartuta.
EI 1.7 Enpresaren jardueren bideragarritasun ekonomikoko plan bat egitea eta egon litezkeen jarduera-kostuak, mugak
edota gertakizunak aurreikustea, jarduera horietarako aurreikusitako kostuak zehaztuz eta merkaturatze-kanalak
balioetsita.
EI1.8 Forma juridiko guztiak ez ezik, produkzio-baliabideen baterako kudeaketarako eta erabilera komunerako
elkartzeko aukera aztertzea.
EI1.9 Laguntza ekonomikoak eskatzeko eta aseguru eta zerbitzuak kontratatzeko behar den dokumentazioa antolatzea
eta izapidetzea, nekazaritza-politikari buruzko jarraibideak —nazionalak eta Europar Batasunekoak— kontuan hartuta.
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A2: Baliabide materialak eta ekonomikoak eta giza baliabideak kudeatzea, horien esleipena optimizatuz, enpresaren helburu
orokorrei jarraikiz, eta horretaz gain, jarduerak egiteko behar den dokumentazio tekniko eta ekonomikoa antolatzea.
EI2.1 Muga agronomikoen eta eskuragarri dauden baliabideen arabera ezarritako helburuak lortzea ahalbidetzen duten
jarduerak egiteko enpresak duen produkzio-orientazioa zehaztea.
EI2.2 Funtzionamendu-jarraibideak ezartzea, lanak antolatuz eta funtzioak esleituz.
EI2.3 Zerbitzuen erosketak eta alokairuak kudeatzeko eskuragarri dauden finantza-baliabideak, diru-laguntzak edota
laguntzak eta besteren finantzaketa-premiak balioestea, erosteko eta ordaintzeko sistemarik komenigarriena aukeratuz.
EI2.4 Langile-kontratazioak kudeatzea, indarreko lan-legeria eta enpresak finkatutako jarduerak egiteko ezarrita dituen
helburu orokorrak kontuan hartuta.
EI2.5 Inbertsio-plan bat sortzea, inbertsioen errentagarritasuna balioetsiz, egin beharreko jardueren ezaugarrien arabera.
EI2.6 Zerga-egutegia —enpresaren zergak eta lege-betebeharrak jaso beharko dituena—, eta aurkeztutako
dokumentazioa egokia dela egiaztatzea.
EI2.7 Enpresaren kontabilitate-kontrol egokiena ezartzea; enpresaren barne-kudeaketa ahalbidetzeaz gain, baliabideen
antolamendua eta ustiaketa optimizatzeko behar den informazioa sortu behar du kontabilitate-kontrol horrek, eta baita
arrazoibide ekonomikoetan eta kudeaketako enpresa-irizpideetan oinarritutako erabakiak hartzea ere.
EI2.8 Nekazaritza-ustiategiarekin lotutako kontzeptu ekonomikoak deskribatzea eta ustiategi baten ezaugarri orokorrak
idazteko eta hasierako inbentarioak egiteko gaitasuna izatea.
EI2.9 Nekazaritza-ustiategia eta bertako produkzio-prozesua mugatzeko parametroak zehaztea, konparazio bidez
aztertuz eta produkzio-sistemaren antolamendurik onena bilatuz.
EI2.10 Informazioa erregistratzea, informazio hori tratatzeko eta kostuak balioesteko, kudeaketa-euskarri informatikoa
erabiliz.

Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa

Edukiak:
1. Nekazaritza-enpresa, horren ingurua eta forma juridikoak.
Nekazaritza-enpresaren kontzeptu juridiko eta ekonomikoa. Enpresaren jarduera ekonomikoa.
Lurraren edukitze-erregimena.
Aplikatu beharreko legeria.
Nekazaritza-sektoreko sozietateak eta elkarteak.
•
Nekazaritza-kooperatibak.
•
Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateak (ENS).
•
Produktoreen erakundeak.
- Legeria komunitarioa, nazionala eta autonomikoa, sektorean aplikatu beharrekoa.
- Informazioa lortzeko teknikak eta prozedurak.

-

2. Nekazaritza-enpresaren funtzioak eta helburuak
-

Eraketa eta abiaraztea:
Laguntza publikoak.
Nekazaritza Politika Komunitarioa (NPK).
Plangintza: Plangintza-prozesua. Plan-motak:
Inbertsioen azterketa: Kontzeptu orokorrak. Inbertsioen azterketan kontuan hartu beharreko faktoreak.
Finantzaketa: Finantzaketa-motak. Finantzaketa-iturriak. Ezaugarriak. Bermeak.

3. Administrazio- eta langile-kudeaketa
- Administrazio-dokumentazioa.
- Zergen eta formularioen kudeaketa.
- Lan-harremana. Kontratazio-modalitateak. Sektoreko hitzarmen kolektiboak. Gizarte-segurantza eta bestelako
prestazioak.
- Langileak gainbegiratzea eta antolatzea. Langile-premiak. Lanen esleipena. Lanaren antolamendua. Langileen
aholkularitza eta gainbegiratzea.
- Nekazaritza- eta ustiapen-aseguruak.
- Zerbitzuak ematea.

4. Nekazaritza-alorreko kontabilitate- eta zerga-kudeaketa
- Marjina gordinen araberako kontabilitatea.
- Kostuak kalkulatzea:
•
Kontzeptu orokorrak.
•
Kostu finkoak eta aldakorrak.
•
Zuzeneko eta zeharkako kostuak.
•
Amortizazioak.
•
Amortizazio-motak.
•
Kostuetan eragina izan dezaketen faktore ez-ekonomikoak.
•
Emaitzak interpretatzea eta aztertzea.
•
Erabakiak hartzea.
•
Enpresak kudeatzeko eta informazioa tratatzeko programa informatikoak erabiltzea.
- Kontabilitate- eta erregistro-liburuak. Memoria. Inbentarioak. Egunkaria. Liburu nagusia. Galera eta irabazien
kontua. Marjina garbia.
- Nekazaritza-fiskalitatea. Zerga-egutegia eta betebehar formalak.

5

5. prestakuntza-modulua:
NEKAZARITZA-PRODUKZIOAREN KUDEAKETAKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEEN MODULUA
Kodea: MP0084
Iraupena: 40 ordu
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Aprobetxamendu-mota bakoitzerako egokiena den bilketa- eta garraio-metodoa erabiltzea, une eta baliabiderik
egokienak zehaztuz, eta metodo horren kalitateari eusteko jarraitu beharreko prozedura ezarrita, betiere merkataritza- eta
errentagarritasun-irizpideei jarraikiz.
EI1.1 Merkataritza-heldutasuneko egoera zehazteko erabili beharreko metodoa adieraztea.
EI1.2 Aprobetxamendurako edota uztatzeko unerik egokiena zehaztea, bilketari hasiera emateko.
EI1.3 Laborea uztatzeko, egokitzeko, ontziratzeko edota aprobetxatzeko behar diren baliabideak antolatzea eta
zehaztea, uztaren errendimendua optimizatzeko eta bere kalitateari eusteko, betiere errentagarritasun-irizpideei jarraikiz.
EI1.4 Erabilitako makinen puntu kritikoak berrikusteko plana ezartzea.
EI1.5 Laborerako eta aprobetxamendu-motarako behar diren bilketa- eta garraio-makinak zehaztea.
EI1.6 Uzta jasotzeko eta biltegira garraiatzeko lanak programatzea, betiere giza baliabideak eta baliabide materialak
koordinatuta eta lan horiek guztiek merkataritza-eskakizunei eta errentagarritasun-irizpideei jarraitzen dietela egiaztatuta.
EI1.7 Aurreko eragiketak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko legeria aplikatuz.
A2: Uzta biltegiratzeko eta kontserbatzeko eragiketak identifikatzea, eta irizpide tekniko eta ekonomikoei jarraikiz, eragiketa
horien programazioa egitea.
EI2.1 Produkzioa behar bezala biltegiratzeko eta kontserbatzeko biltegi edo silo batek izan beharreko ezaugarriak
baliozkotzea.
EI2.2 Biltegiratze-lanak egiteko behar diren langileak eta makinak adieraztea, betiere errentagarritasun ekonomikoa eta
hartu beharreko erabakiak kontuan hartuta.
EI2.3 Biltegian erabilgarri dagoen espazioa behar bezala antolatzea, haren aprobetxamendu handiena lortzeko, eta
betiere biltegiaren maneiurako irisgarritasuna eragotzi gabe.
EI2.4 Uzta deskargatzeko, jasotzeko, pisatzeko, garbitzeko, hautatzeko, tratatzeko eta sailkatzeko lanak programatzea
eta kudeatzea, betiere giza baliabideak eta baliabide materialak koordinatuz eta lan horiek merkataritza-eskakizunei
jarraitzen dietela egiaztatuz.
EI2.5 Uzta kontserbatzeko programa ezartzea, uztaren ezaugarrien eta enpresak ezarritako merkaturatze-planaren
arabera
EI2.6 Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuen prebentzioari, elikagaien segurtasunari eta
ingurumen-babesari buruzko legeria aplikatzea.
A3: Nekazaritza-produktuak biltzeko, aprobetxatzeko, garraiatzeko, biltegiratzeko eta kontserbatzeko beharrezkoak diren
giza baliabideak ezarritako helburuen eta jardueren arabera zehaztea.
EI3.1 Egin beharreko lanen banaketa ezarritako helburuak eta funtzionamendu-jarraibideak betetzeko moduan ezartzea.
EI3.2 Langile bakoitzari zereginak eta erantzukizunak banatzea eta esleitzea, bere gaitasunen arabera, ezarritako
helburuak betetze aldera.
EI3.3 Taldeko langileei aholkularitza teknikoa ematea bete beharreko lanpostuarekin zerikusia duten alderdietan.
EI3.4 Txostenak eta lan-parteak egitea, ordutegi-kontrola, errendimendua eta kostuak ere barnean hartuta, egindako
jardueren emaitzak ebaluatzeko.
EI3.5 Lanen, langileen eta produkzio-baliabideen inguruan sortutako arazoak identifikatzea eta konponbideak aurkitzeko
beharrezkoak diren neurriak hartzea.
EI3.6 Enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana aplikatzea, betiere indarreko araudia kontuan hartuta, betetzemaila egiaztatzeko ikuskatuz eta beharrezko neurri zuzentzaileak hartuz.
A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea.
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea.
EI4.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea.
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea.

Edukiak:
1. Nekazaritza-produktuen bilketa:
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-

Merkataritza-heldutasuna zehazteko teknikak.
Bilketa-teknikak eta -metodoak, laborearen araberakoak.
Soroko lehen babes-tratamenduak.
Bilketarako makinak eta ekipamenduak prestatzea eta erregulatzea.

Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa

2. Nekazaritza-produktuak kargatzea, deskargatzea eta garraiatzea:
- Kargatzeko, deskargatzeko eta garraiatzeko makinak.

3. Nekazaritza-produktuak biltegiratzea:
-

Instalazio elektrikoa.
Aireztapen-sistemak: naturala, artifiziala.
Atmosfera kontrolatuko kamerak.
Produktuak merkaturatu arte biltegiratzea.
Nekazaritza-produktuak egokitzeko, hautatzeko eta biltegiratzeko makinak, ekipamenduak, erremintak eta
lanabesak.
Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen azterketa.
Biltegiratze-prozesuen kudeaketa informatikoa.
Biltegiratze-sistemak.
Merkantzien kokapena.
Ipintzeko prozedurak.
Tokien aprobetxamendua.
Seinaleztapena.
Kontrol-metodoak.
Dokumentazioa.
Inbentarioen aldakuntza.

4. Giza baliabideak eta baliabide materialak koordinatzea eta ikuskatzea:
-

Langile-premiak.
Lanen esleipena.
Lanaren antolamendua eta programazioa.
Langileen aholkularitza eta gainbegiratzea.
Laneskuaren errendimendua eta kostua.
Ordu-kostuaren kalkulua. Lan-parteak. Gauzatze-denborak.
Makina eta ekipamenduen erabileraren errendimendua eta kostua.
Ordu-kostuaren kalkulua. Lan-parteak. Gauzatze-denborak.

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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Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA

PRESTAKUNTZA-MODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

MF1129_3
Laboreak prestatzeko eta
ezartzeko lanak kudeatzea.

• Nekazaritza-ingeniaria.
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
enpresen kudeaketa eta antolamenduko
goi-mailako teknikaria.
• Nekazaritza-produkzioaren kudeaketako
profesionaltasun-ziurtagiria (3. maila).

MF1130_3
Laborantza-eragiketen
antolakuntza eta kontrola

• Nekazaritza-ingeniaria.
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
enpresen kudeaketa eta antolamenduko
goi-mailako teknikaria.
• Nekazaritza-produkzioaren kudeaketako
profesionaltasun-ziurtagiria (3. maila).

MF1131_3
Nekazaritza-produktuen
bilketa eta kontserbazioaren
programazioa eta kontrola.

• Nekazaritza-ingeniaria.
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
enpresen kudeaketa eta antolamenduko
goi-mailako teknikaria.
• Nekazaritza-produkzioaren kudeaketako
profesionaltasun-ziurtagiria (3. maila).

2 urte

MF1132_3
Nekazaritza-ustiategiko
makina, ekipamendu eta
instalazioen kudeaketa

• Nekazaritza-ingeniaria.
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
enpresen kudeaketa eta antolamenduko
goi-mailako teknikaria.
• Nekazaritza-produkzioaren kudeaketako
profesionaltasun-ziurtagiria (3. maila).

2 urte

2 urte

2 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:
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−

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 irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.

Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 25 IKASLE

Kudeaketa-gela

45

60

Biltegi-tailerra

120

200

Nekazaritza-pabiloia

200

200

Berotegia

400

400

20.000

20.000

Praktiketarako lurra

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

2. M

3. M

4. M

Kudeaketa-gela

X

X

X

X

Biltegi-tailerra

X

X

X

X

Nekazaritza-pabiloia *.

X

X

X

X

Berotegia

X

X

X

X

Praktiketarako lurra

X

X

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

EKIPAMENDUA

Kudeaketa-gela

−
−
−
−
−
−
−
−

Biltegi-tailerra

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ikus-entzunezko ekipoak.
Orri birakaria edo arbel digitala.
Ikasgelako materiala.
Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet.
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia.
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.
Nekazaritza-kudeaketarako software espezifikoa.
Klera eta errotuladorez idazteko arbela

Lurzoruaren iragazkortasuna zehazteko ekipamenduak.
Landarako konduktibimetro digitala.
Landarako pH-metro digitala
Lurzoruaren hezetasuna zehazteko tentsiometroak.
Lurzorua aztertzeko oinarrizko landa-ekipamendua.
Hainbat presio eta edukieratako balantzak.
Lurzoruaren laginak hartzeko laztabinak.
Aizkorak eta zerrak. Eskularruak. Otarre handia.
Tenperatura eta hezetasun erlatiboa eta absolutua neurtzeko ekipamendu eramangarri
digitala.
− Asteko bandetako termohigrografoa.

49

NEKAZARITZA
Profesionaltasun-ziurtagiria

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

50

Erradiazio absolutua (lux eta abar) neurtzeko ekipamendu eramangarri digitala.
A motako lurrunketa-tanga, torloju mikrometrikoarekin.
Aire-presioko manometroak.
Pala zuzenak.
Azukre-edukia neurtzeko errefraktometroa.
Penetrometroa.
Lupa binokularra.
Inausteko ekipamenduak eta materiala: esku bakarrarekin inausteko guraizeak,
eskuzko zerroteak, bi eskuekin erabiltzeko guraizeak, sokak.
Inausteko ekipamendu pneumatiko osoa.
Erreminta-sorta.
Apalak.
Babes indibidual eta pertsonaleko ekipamenduak.
Haziak, tuberkuluak, andareak eta zuhaitz-landareak.
Babesgarriak eta zurkaitzak.
Patroiak eta txertoak eta txertatzeko materiala.
Ongarri mineral eta organikoak.
Berez sortu diren landareak kontrolatzeko herbizidak.
Produktu fitosanitarioak.
Fitoerreguladoreak.
Presioko garbiketa-ekipamendua.
Bateria-kargagailua
Hornitze-ponpa.
Koipeztatzeko ponpak.
Inbutuak.
Pertzak.
Katu hidraulikoak.
Pikatzeko limak eta askotariko formetakoak. 30
Zinta metrikoak.
Flexometroak.
Brotxak eta pintzelak.
Tako eta altxagarriak.
Adar biko ingudea.
Kurrika-errematxagailua.
Bateriarako dentsimetroa.
Elektroesmerilagailu eramangarria.
Kalibrea.
Probetak.
Eskuzko oliontziak.
Margotzeko pistola.
Petroliotzeko pistola.
Eskuzko zerrak.
Zulatzeko makina eramangarria eta euskarria.
Garbitzeko eskuila metalikoak.
Aztergailu voltianperimetrikoa.
Proba-puntak zirkuitu elektrikorako.
Nekazaritzako tresnen oinarrizko ordezko piezak.
Barautsak eta graneteak.
Mazoak.
Kable/luzagailua hartune anizkoitzarekin.
Laboreak babesteko ekipamendua: Txingorraren aurkako maila, keretazko eta
mailazko haize-babesa, itzala egiteko mailak.
Produktu fitosanitarioak biltegiratzeko gune itxia dauka, indarrean dagoen legeriari
jarraikiz.

Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa

− Nekazaritza-traktorea, gurpil pneumatikoekin, 80-110 CV-ko potentzia

−
−
−
−
−
−

−
−
−
Nekazaritza-pabiloia

−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

homologatuarekin eta egungo teknologiarekin bat datozen ezaugarri teknikoekin eta
ekipamenduarekin, betiere aurreikusitako aplikazio-, segurtasun- eta ergonomiaeskakizunen arabera.
Are-makina erdiesekia, 2.000-2.500 litroko karga-edukierarekin, urruneko eragingailu
hidraulikoarekin eta efektu bikoitzeko enboloarekin.
Fingailu/nibelagailu erdiesekia, urruneko erregulaziorako sistema hidraulikoa duena, 23 m-ko lan-zabalerarekin
Lurpea lantzeko makina esekia, hiru lan-gorputz desmuntagarri dituena, eta elkarren
arteko eta segurtasuneko zabalera-aldakuntzako sistemekin, 40-60 zentimetroko
sakoneretarako, kontrol-gurpilekin eta 2-2,5 metroko lan-zabalerarekin.
Golde belarridun esekia, hiru gorputz alderantzikagarriz osatua, 12”-18”-ko lanzabalera aldakorrarekin, 12-20 cm-ko aplikazio-sakonerarekin eta erregulazio eta
kontroleko sistema eta teknologia eguneratuak dituena.
Disko-golde eseki alderantzikagarria, hiru gorputzekoa, 25”-30 A-ko diskoekin,
teknologia eguneratuko eragintza-, erregulazio- eta kontrol-sistemak dituena.
Doitasunezko kultibadorea/azalatzeko makina autogidagarria, 4-6 lan-elementu edo modulu independente dituena, gorputzeko lan-zabalera aldakorra 30-50 cm-koa izanik,
eta azalatzeko eta ondoztatzeko ekipamendu osoa ez ezik, teknologia eguneratua ere
baduena.
Interlinea fresatzeko makina esekia, indar-hargune bidez eragindako 4-6 fresatzegorputzekin, azalatzeko eta ondoztatzeko ekipamendu osoa ez ezik, teknologia
eguneratua ere baduena.
Golde/kultibadore birakari (rotavator) esekia, indar-hargune bidez eragindakoa, lau
abiadurako abiadura-kaxarekin, 2 – 2,5 m-ko lan-zabalerarekin, atzeko zapaltzeko
makinarekin eta lurpea lantzeko eta arrastoak kentzeko aurreko besoarekin.
Disko-are esekia, konpentsatua, bi gorputz V itxuran jarrita dituena, aurreko
gorputzean kokatutako diskoekin, 2-2,5 m-ko lan-zabalerarekin, urrutiko erregulaziosistema hidraulikoarekin.
Simaurra banatzeko atoia: birakaria, ardatz bat arrastatzekoa, eta jaurtigailu
erregulagailua eta 4-8 tona metrikoko karga-edukiera dituena. Indar-hargune bidez
eragindakoa.
Ongarritzeko makina zentrifugo esekia: indar-hargune bidez eragindakoa, banatzeko
diskoa edo diskoak eta hainbat zabaleratarako balio duten mugatzeko gailuak dituena.
Ilaretan ongarritzeko sistema duena. 400-700 litroko kalapatxa-edukiera. Ongarri
pikortsuak aplikatzea ahalbidetzen duen sistema.
Lineetan ereiteko makina: doitasunezkoa, esekia. 2-2,5 metroko lan-zabalera,
arrailetakoa. Lineen arteko gutxieneko zabalera: 10-12 cm. 250-400 litroko kalapatxaedukiera.
Hazi-aukera zabal bat banatzeko sistema, hautazko deskonexio-gailua duena.
Ereiteko dosi-teleaginte hidraulikoa. Bandetan ereiteko botak.
Ereiteko eta ongarritzeko makina: pneumatikoa, doikuntzazkoa, monogramoa, esekia,
indar-hargune bidez eragindakoa eta 4-6 gorputzekoa.
Lineen arteko distantzia aldakorra. Hazien arteko distantzia, etengabeko
doikuntzazkoa, 3,5-50 cm. Kalapatxa-edukiera, 400-500 kg ongarrirako eta 20-30 litro
hazietarako. Funtzionamendu-kontrol elektrikoa.
Markaketa-ekipamenduak. Lurra zulatzeko makinak. Landatzeko makinak.
Motokultoreak.
Eragiteko disko-segagailu esekia, indar-hargune bidez eragindakoa, abiadura-kaxa,
hautazko erabilerako eragingailua eta 1,5-2,5 m-ko lan-zabalera dituena.
Errenkadak egiteko arrastelua, birakari tangentziala eta esekia, krokadura-buru
zabukaria duena, indar-hargune bidez eragindakoa, 2,5-3,5 m-ko lan-zabalerakoa,
eskuin-ezker orienta daitekeen errenkadak egiteko sistemarekin.
Paka-makina, bala zilindrikoetakoa, indar-hargune bidez eragindakoa, 1-1,5 m-ko
diametro aldakorreko prentsatzeko kamerarekin, eta ebaketa-mekanismoa, 1,5-2 m-ko
lan-zabalera, hari bidez lotzeko sistema, sare edo plastikorako biltzeko gailua eta
kontrol-aginte elektrikoa dituena.
Paka prismatikoen kargagailua, traktorera eta/edo atoira akopla daitekeena, urrutiko
eragintza eta/edo kontrol hidraulikoa duena.
Garraiorako atoia: bi ardatzetakoa, arrastekoa eta sistema baskulagarri hidraulikoa
duena. Karga-edukiera: 5-8 tona metriko.
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− Pala kargatzailea: traktorera aurretik akoplatzekoa, eragintza hidraulikokoa eta

−
−
−

−

krokadura bizkor eta automatikokoa, efektu bikoitzeko eragintza-zilindroa eta euspenhanka txertatuak dituena. 300-500 litroko zaliak, hainbat zerbitzutarako. Simaur-urkila
eta paketarako pintzak.
Fruituak biltzeko plataforma aldagarriak dituen makina.
Fruitu lehorrak biltzeko astingailua. Txikitzeko makina.
Turboatomizagailua: tratamendu fitosanitarioetarako. Arrastekoa, indar-hargune bidez
eragindakoa. Edukiera: 1.000-1.500 litro. Produktu fitosanitarioak hautseztatzeko
gailua: esekia, indar-hargune bidez eragindakoa. Kalapatxa-edukiera: 100-120 kg,
aplikazio-mahuka bikoitzarekin. Turbina-emaria: 9.000-18.000 metro orduko.
Irabiagailu mekanikoa. Lan-zabalera: 15-25 metro. Irteera-dosifikagailu erregulagarria.
Langarreztagailu esekia, indar-hargune bidez eragindakoa, 300-500 litroko
edukierakoa, 10-12 metroko lan-zabalerakoa, egungo teknologiarekin bat datozen
ezaugarri teknikoekin eta ekipamenduarekin, betiere aurreikusitako aplikazio-,
segurtasun- eta ergonomia-eskakizunen arabera, bereziki, segurtasun- eta higienealderdiei eta ingurumen-alderdiei dagokienez.
Aurretiko presioko motxilak.
Alperra. Haziak ernetzeko gailua. Sastrakaz garbitzeko makina eramangarria.
Laboreak babesteko ekipamendua: berogailuak eta inbertsio-dorreak.
Neurketa eta lan topografikoetarako Estazio Totala.

−
−
−
−
Jarraian zerrendatutako makinak ikasturteko praktikak egiteko alokatu edo
kontratatu ahal izango dira:
− Are-makina erdiesekia, 2.000-2.500 litroko karga-gaitasunarekin, urruneko eragingailu
hidraulikoarekin eta efektu bikoitzeko enboloarekin.

− Fingailu/nibelagailu erdiesekia, urruneko erregulaziorako sistema hidraulikoa duena, 23 metroko lan-zabalerarekin

− Lurpea lantzeko makina esekia, hiru lan-gorputz desmuntagarri dituena, eta elkarren
−
−
−
−
−

−
−
−

−

−
−
−
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arteko eta segurtasuneko zabalera-aldakuntzako sistemekin, 40-60 zentimetroko
sakoneretarako, kontrol-gurpilekin eta 2-2,5 metroko lan-zabalerarekin.
Fruituak biltzeko plataforma aldagarriak dituen makina.
Fruitu lehorrak biltzeko astingailua.
Eragiteko disko-segagailu esekia, indar-hargune bidez eragindakoa, abiadura-kaxa,
hautazko erabilerako eragingailua eta 1,5-2,5 m-ko lan-zabalera dituena.
Errenkadak egiteko arrastelua, birakari tangentziala eta esekia, krokadura-buru
zabukaria duena, indar-hargune bidez eragindakoa, 2,5-3,5 m-ko lan-zabalerakoa,
eskuin-ezker orienta daitekeen errenkadak egiteko sistemarekin.
Paka-makina, bala zilindrikoetakoa, indar-hargune bidez eragindakoa, 1-1,5 m-ko
diametro aldakorreko prentsatzeko kamerarekin, eta ebaketa-mekanismoa, 1,5-2 m-ko
lan-zabalera, hari bidez lotzeko sistema, sare edo plastikorako biltzeko gailua eta
kontrol-aginte elektrikoa dituena.
Paka prismatikoen kargagailua, traktorera eta/edo atoira akopla daitekeena, urrutiko
eragintza eta/edo kontrol hidraulikoa duena.
Turboatomizagailua: tratamendu fitosanitarioetarako. Arrastekoa, indar-hargune bidez
eragindakoa. Edukiera: 1.000-1.500 litro.
Produktu fitosanitarioak hautseztatzeko gailua: esekia, indar-hargune bidez
eragindakoa. Kalapatxa-edukiera: 100-120 kg, aplikazio-mahuka bikoitzarekin.
Turbina-emaria: 9.000-18.000 metro orduko. Irabiagailu mekanikoa. Lan-zabalera: 1525 metro. Irteera-dosifikagailu erregulagarria.
Langarreztagailu esekia, indar-hargune bidez eragindakoa, 300-500 litroko
edukierakoa, 10-12 metroko lan-zabalerakoa, egungo teknologiarekin bat datozen
ezaugarri teknikoekin eta ekipamenduarekin, betiere aurreikusitako aplikazio-,
segurtasun- eta ergonomia-eskakizunen arabera, bereziki, segurtasun- eta higienealderdiei eta ingurumen-alderdiei dagokienez.
Aurretiko presioko motxilak. Txikitzeko makina.
Laboreak babesteko ekipamendua: berogailuak eta inbertsio-dorreak.
Neurketa eta lan topografikoetarako Estazio Totala.

− Ureztapen lokalizaturako instalazio osoarekin, fertirrigaziorako automatismoekin eta
klima-kontrolerako ekipamenduekin

Nekazaritza-produkzioaren kudeaketa

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

hektarea bat, ikasturte osoan labore horren jarraipena egiteko aukera emango duena.
Lursailaren gainerako zatia, laborerik gabeko gune lau batean, laboreak ezartzeko. Bi
lursail horiek, ureztapen- eta fertirrigazio-ekipamenduekin.

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.

IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
−
−
−
−

Batxilergoko titulua izatea.
3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. 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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