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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN  
IDENTIFIKAZIOA 

 
 



 
 
SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
IZURRITEAK KONTROLATZEKO ZERBITZUAK 
 
KODEA 
SEAG0110 

 
LANBIDE-ARLOA 
Segurtasuna eta ingurumena, 
 

LANBIDE-EREMUA 
Ingurumen-kudeaketa 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
SEA028_2 Izurriteak kontrolatzeko zerbitzuak (295/2004 EDa, otsailaren 20koa, 59. BOEan argitaratua, 2004ko martxoaren 
9an) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Izurriteak kontrolatzeko baliabideak eta produktuak osasun- eta segurtasun-egoeretan prestatzea, garraiatzea eta erabiltzea. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
-  UC0078_2 Izurriteak kontrolatzeko baliabideak eta produktuak prestatzea eta garraiatzea. 
- UC0079_2: Izurriteak kontrolatzeko baliabideak eta produktuak erabiltzea. 
- UC0075_2: Lanpostuan laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartzea. 
 
 
LANBIDE-INGURUNEA 

 
Lanbide-esparrua 
Izurriteak kontrolatzeko zerbitzuetarako lanbide-prestakuntzarekin, eremu hauetan jardun ahal izango da: 
Natura- eta hiri-inguruneko izurriteen kontrola. 
Produktu bioziden eta fitosanitarioen establezimenduak. 

 
Ekoizpen-sektoreak 
Sektore publikoa: Desinfekzioko, arratoi-hiltzeko eta intsektu-hiltzeko enpresak: bai produktu-establezimenduetan, 
bai aplikazio-zerbitzuetan. Sektore kimikoa. 
Sektore pribatua: Lorezaintza, nekazaritza, abeltzaintza, basozaintza. 
. 
Lanbideak edo lanpostuak 
6021.020.1 Pestiziden aplikatzailea 
6021.020.1 Pestiziden fumigatzailea 6 

 
 
 

 



 
 

Izurriteak kontrolatzeko zerbitzuak 

7250.005.1 Eraikinetako desinfektatzaile intsektu-kentzailea 
 Saneamendu publikoko jarduerak 
 Izurriteak kontrolatzeko aplikatzailea 

 
 
PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

UF1503: izurriteak kontrolatzeko 
erabiltzen diren produktuak eta 
baliabideak identifikatzea 

40 
MF0078_2 
Produktu biozidak eta fitosanitarioak prestatzea. 100 

UF1504: produktu biozida eta 
fitosanitarioak prestatzea, 
garraiatzea eta biltegiratzea 

60 

UF1505: eremu eraikietan eta 
lorategiz hornituetan izurriteen 
ezaugarriak zehaztea eta 
kontrolatzea 

70 MF0079_2 
Izurriteak kontrolatzeko baliabideak eta 
produktuak erabiltzea  

140 

UF1506: produktu biozidak eta 
fitosanitarioak aplikatzea 70 

MF0075_2 
(Zeharkakoa) Segurtasuna eta osasuna. 50   

MP0322 
Izurriteak kontrolatzeko zerbitzuen lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak 

80 

 

 

IRAUPENA, GUZTIRA 370 
 

 
 

Lanbide-gaikuntzarekiko lotura 
Profesionaltasun-ziurtagiri honetan ezarritako prestakuntza ebaluazio positiboarekin gainditzen bada, tratamendu biozidak 
egiteko gaitasuna lortzen da 2010eko ekainaren 25eko 830/2010 Errege Dekretuak ezarritakoaren arabera. 2, 3, 4, 11, 14, 
18 eta 19 produktu-motetarako tratamendu bioziden aplikatzailea 
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II LANBIDE-PROFILA  
 

1
2
3

1. gaitasun-atala 
IZURRITEAK KONTROLATZEKO BALIABIDEAK ETA 

PRODUKTUAK PRESTATZEA ETA GARRAIATZEA 
 

2. gaitasun-atala 
IZURRITEAK KONTROLATZEKO BALIABIDEAK ETA 

PRODUKTUAK ERABILTZEA  
 

3. gaitasun-atala 
LANPOSTUAN LANEKO ARRISKUAK PREBENITZEKO 

NEURRIAK HARTZEA  
 
 



 
 
SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
1. gaitasun-atala:  
IZURRITEAK KONTROLATZEKO BALIABIDEAK ETA PRODUKTUAK PRESTATZEA 
ETA GARRAIATZEA 
 
Kodea:UC0078_2 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Produktua prestatzeko eta kargatzeko eragiketak egitea, produktua bere formulazioaren arabera berehala 

aplikatzeko, segurtasun- eta ingurumen-arauei jarraituz. 
BI1.1 Eragiketa horiek egiteko segurtasun pertsonaleko eta ingurumen-segurtasuneko neurri eta ekipamendu 
egokiak direla egiaztatzen da. 
BI1.2 Hautatutako produktuak betetzen ditu erabiltzeko nahitaez izan behar dituen baldintzak. 
BI1.3 Aplikaziorako hautatutako tresna zuzena da (ihinztagailua, lainoztagailua, fumigatzeko tresna eta abar) 
BI1.4 Aplikaziorako hautatutako tresna erabilgarri dago. 
BI1.5 Prestakin-forma egokia da tratatu behar den izurrite-motarako (disoluzioa, emultsioa, kea sortzea, 
hautseztatuz zuzenean aplikatzea, eta abar). 
BI1.6 Aplikatzeko behin betiko forman dagoen produktuaren prestakinak fabrikatzailearen arauak betetzen ditu, eta 
behar dituen segurtasun-kondizioetan aplikatzen da. 
BI1.7 Produktua aplikazio-ekipamenduan kargatzen da. 

 
LB2: Produktua aplikatuko den tokiraino eramateko kargatzeko eta garraiatzeko eragiketak egitea, segurtasun- eta 

ingurumen-arauei jarraiki. 
BI2.1 Ontzia osorik dago. 
BI2.2 Etiketak osorik daude, eta legedia betetzen dute. 
BI2.3 Aplikazio-ekipamenduak eta hornidurarako produktuak aurreikusitako garraiobidean kargatzen eta 
ainguratzen dira, zehaztapen teknikoen eta segurtasun-neurrien arabera. 
BI2.4 Segurtasun-fitxa eramaten da garraiatzen diren produktuekin batera. 
BI2.5 Erabilitako garraiobidea egokia da. 
BI2.6 Garraio-kondizioak egokiak dira garraiatzen diren produktuetarako eta aplikazio-ekipamenduetarako. 
BI2.7 Isurien eta istripuen ondoriozko gorabeherei erantzuteko erabiltzen diren tresnak egokiak dira, eta jarduteko 
prozedura ezagutzen da. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Presio-ihinztagailuak, hautseztatzeko makinak, lainoztagailuak, termolainoztagailuak, aerosol-makinak, animaliak 
harrapatzeko jakiak, tranpak, brotxak, pintzelak, bidoiak, poteak. Balantzak, probetak, ontzi aforatuak. 
Emultsionagailuak. 
 
Lanaren emaitza edo produktuak 
Ezarritako eragiketen metodoak, prozedurak eta sekuentziak, eta guztiz definitu gabe dauden eragiketen parametroak. 
Produktua, ontzia eta etiketak osorik daudela egiaztatzea, gero erabili ahal izateko. 
Produktua berehala aplikatzeko zuzen prestatzea. 
Aplikazio-ekipoen mantentze-lan operatiboak. 
Sobera dagoen produktua segurtasun-kondizioetan botatzea. 
Garraioan materialak eta produktuak behar bezala ainguratzea. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipoak eta produktuak maneiatzeko eskuliburuak. 
Produktu plagizidak ontziratu eta etiketatzeari buruzko lege-araudia.  
Hondakin arriskutsuei buruzko legedia. 
Laneko arriskuei buruzko araudia. 
. 10 

 
 
 

 



 
 

Izurriteak kontrolatzeko zerbitzuak 

2. gaitasun-atala: 
IZURRITEAK KONTROLATZEKO BALIABIDEAK ETA PRODUKTUAK ERABILTZEA 

 
Kodea:UC0079_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Izurriteak kontrolatzeko erabiltzen diren tresnak eta produktu kimikoak edo biologikoak eta baliabide fisikoak in situ 

prestatzeko eragiketak egitea, segurtasun- eta ingurumen-arauei jarraiki. 
BI1.1 Egoera-diagnostikoa egin duen txosten teknikoan, kontrolatu behar diren izurriak sartzen dira eta horretarako 
aplikatu behar diren kontrol-baliabideak zehazten dira. 
BI1.2 Aplikazioa gauzatuko den eremua ikuskatu egiten da. 
BI1.3 Izurriteak kontrolatzeko segurtasun pasiboko neurriak aurreikusitakoak dira. 
BI1.4 Norbera babesteko baliabideak eta ingurunekoak dagozkionak dira. 
BI1.5 Aplikatu behar diren produktuen prestaketa egokia da. 
BI1.6 Aplikazio-tresnak dagozkien agindu teknikoen arabera funtzionatzen dute. 
BI1.7 Produktuaren dosia behar bezala kalkulatu da. 
BI1.8 Gorabeheretan jarduteko baliabideak eta prozedurak prestatuta daude. 

 
LB2: Izurriteak kontrolatzeko erabiltzen diren produktu kimikoak, biologikoak eta baliabide fisikoak aplikatzeko eragiketak 

egitea, segurtasun- eta ingurumen-arauei jarraiki. 
BI2.1 Eragiketa horiek egiteko erabiltzen diren segurtasun pertsonaleko neurriak eta ekipoak, eta ingurunekoak, 
egokiak dira. 
BI2.2 Aplikazio-protokoloa ezarri da. 
BI2.3 Aplikazioa ezarritako teknikaren arabera egiten da: 
Lokalizatua: pintzelazioa, hautseztatzea, tranpak eta animaliak harrapatzeko jakiak. 
Ingurunekoa: ihinztatzea, lainoztatzea, aerosolak eta fumigazioa. 
BI2.4 Tratatutako eremuari ondoren egin zaion ikuskapena positiboa da. 
BI2.5 Produktu-hondarrak ezarritako prozeduraren eta aplikatu beharreko araudiaren arabera kentzen dira. 
BI2.6 Babes pertsonalerako neurriak kentzen dira, eta suntsikorrak bota egiten dira. 
BI2.7 Pertsonak eta animaliak toki horretatik igarotzeko aldi baterako debeku-protokoloak ongi ezarri eta 
seinaleztatu dira. 
BI2.8 Tratamenduaren ziurtagiria betetzen da. 

 
LB3: Plagizidak aplikatzeko ekipoak garbitzeko eta mantentze-lan operatiboetarako eragiketak egitea, tresna bakoitzaren 

arauen eta erabileren arabera, segurtasun- eta ingurumen-arauei jarraiki. 
BI3.1 Sobera dagoen produktua produktuaren izaeraren arabera eta edukiontzi egokian botatzen da. 
BI3.2 Ekipoak garbitu egiten dira eta mantentze-lan operatiboak egiten zaizkie. 
BI3.3 Ekipoak behar bezala biltegiratzen dira. 
BI3.4 Norbera babesteko ekipoak eta material suntsikorra kentzen dira, eta, hala badagokio, baztertu. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Presio-ihinztagailuak, hautseztatzeko makinak, lainoztagailuak, termolainoztagailuak, aerosol-makinak, animaliak 
harrapatzeko jakiak, tranpak, brotxak, pintzelak. 
 
Lanaren emaitza edo produktuak 
Ezarritako eragiketen metodoak, prozedurak eta sekuentziak, eta guztiz definitu gabe dauden eragiketen parametroak.  
Produktua aplikatu behar den eremuak in situ egiaztatzea. Aplikazio-protokoloak. Plagizidak behar bezala eta 
segurtasun-kondizioetan aplikatzen dira. Azken emaitza egiaztatzea. Aldi baterakobabeseko iragaite-neurriak ezartzea. 
Tratamenduaren ziurtagiria egitea, gero nagusi hurrenak berrikusteko. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Nagusi hurrenen txosten teknikoa. Ekipoak eta produktuak maneiatzeko eskuliburuak. Produktu plagizidak ontziratu eta 
etiketatzeari buruzko lege-araudia. Hondakin arriskutsuei buruzko legedia. Laneko arriskuei buruzko araudia. 11 

 
 

 

 



 
 
SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

3. gaitasun-atala 
LANPOSTUAN LANEKO ARRISKUAK PREBENITZEKO NEURRIAK HARTZEA 

 
Kodea:UC0075_2 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Jarduerarekin lotutako arriskuei antzematea. 

BI1.1 Aplikatu beharreko produktuek eta tratatu beharreko agenteek eragiten dituzten arriskuak ezagunak dira. 
BI1.2 Aplikazio-prozedurek eta ekipoek eragiten dituzten arriskuak ezagunak dira. 
BI1.3 Makineriaren eta tresnen erabilerak eragiten dituen arriskuak sailkatuta daude. 
BI1.4 Lantokietako instalazioetatik eratorritako arriskuak ezagunak dira. 
BI1.5 Lantokietako ingurumen-kondizioetatik eratorritako arriskuak ezagunak dira. 

 
LB2: Lantokiko arriskuei dagozkien prebentzio- eta babes-neurriak aplikatzea. 

BI2.1 Laneko prozedurak eta prebentzio-instrukzioak ezagutzen dira eta ondo aplikatzen dira. 
BI2.2 Babes-neurri kolektiboak ezagutzen dira, ondo erabiltzen dira, eta haien funtzionamenduan dauden 
gorabehera guztien berri ematen da. 
BI2.3 Norbera babesteko nahitaez erabili behar diren ekipoak erabiltzen eta zaintzen dira. 
BI2.4 Lanarekin erlazionatutako segurtasun- eta osasun-seinale eta -etiketak ezagutzen dira. 
BI2.5 Alarma-seinaleak ondo interpretatzen dira, eta, aktibatuz gero, jakina da nola jokatu behar den. 
BI2.6 Suaren aurkako ekipoen kokapena eta suteetako jardunbide egokia ezagutzen dira. 
BI2.7 Larrialdi-egoeretako jardunbidea ezaguna da. 
BI2.8 Ezagutzen dira produktu arriskutsuen intoxikazioa dagoela adierazten duten oinarrizko sintomak eta 
horrelako kasuetako jarduera-protokoloak. 
BI2.9 Produktu arriskutsuen ihesak, jarioak edo isuriak dauden kasuetako jarduera-protokoloak ezagutzen dira, eta 
betetzen dira. 
BI2.10 Zentroan lehen zainketak egiteko ezarritako protokoloak ezagutzen dira, eta aplikatzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Norbera babesteko ekipoak egokiak dira dauden arriskuetarako. Lehen laguntza emateko oinarrizko ekipoa. 
Seinaleztatzeko eta balizatzeko materiala. Komunikazio-sistema mugikorra. 
 
Lanaren emaitza edo produktuak 
Ezarritako eragiketen metodoak, prozedurak eta sekuentziak, eta guztiz definitu gabe dauden eragiketen parametroak. 
Ekoizpen-prozesuetako istripu eta gorabeherei erantzutea. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lan-zentroak arriskuei buruz emandako informazioa. Produktuen etiketak eta segurtasun-fitxak. Prebentzio-jarraibideak, 
jarduera-protokoloak eta laneko prozedurak. Lantaldeen eskuliburuak. Arrisku, gorabehera eta matxuren komunikazio-
parteak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 

2
1

3
4 

 
 

1. prestakuntza-modulua:  
BIOZIDAK ETA FITOSANITARIOAK PRESTATZEA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

IZURRITEAK KONTROLATZEKO BALIABIDEAK ETA PRODUKTUAK 
ERABILTZEA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

SEGURTASUNA ETA OSASUNA 
 

4. prestakuntza-modulua:  
IZURRITEAK KONTROLATZEKO ZERBITZUETAKO LANEKOAK   

EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 



 
 
SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1 1. prestakuntza-modulua: 
PRODUKTU BIOZIDAK ETA FITOSANITARIOAK PRESTATZEA 
 
Kodea:MF0078_ 2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0078_2 Izurriteak kontrolatzeko baliabideak eta produktuak prestatzea eta 
garraiatzea. 
 
Iraupena:100 ordu 
 
 
1.1. prestakuntza-atala 
IZURRITEAK KONTROLATZEKO ERABILTZEN DIREN PRODUKTUAK ETA 
BALIABIDEAK IDENTIFIKATZEA 
 
Kodea:UF1503 
 
Iraupena:40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea:Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, izurriteak 
kontrolatzeko produktuak eta baliabideak erabiltzeari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Kontrol-metodoak identifikatzea eta sailkatzea, tratatu beharreko izurriteari erreparatuz. 

EI1.1 Izurrite bati dagozkion oinarrizko elementuak aintzat hartzea. 
EI1.2 Izurriteek osasunean, ekonomian eta ingurumenean eragiten duten efektua deskribatzea. 
EI1.3 Izurriteen kontrol integratuari dagozkion propietateak definitzea. 
EI1.4 Izurriteak kontrolatzeko neurri prebentibo eta proaktibo nagusiak izendatzea eta kontrolatzea. 
EI1.5 Desinfektatzeko eta esterilizatzeko metodoak eta teknikak bereiztea. 
EI1.6 Produktu biozidak eta fitosanitarioak bereiztea. 
EI1.7 Biozida-multzoak sailkatzea, bakoitzarekin egin daitezkeen zerbitzuen arabera. 
EI1.8 Eremu lorategidunetan izurriteak kontrolatzeko erabiltzen diren produktu fitosanitario mota nagusiak adieraztea. 
EI1.9 Izurriteak eta izurriteetarako erabili beharreko kontrol-metodoak identifikatzeko kasu praktiko batean: 

- Eremuan dauden izurrite motak identifikatzea, baita haien ezaugarriak ere. 
-  Identifikatutako izurrite bakoitzerako aplikatu behar den kontrol biozida edo fitosanitarioa bereiztea. 

 
A2: Izurriteak kontrolatzeko erabiltzen diren bioziden eta produktu fitosanitarioen ezaugarri bereizgarriak zehaztea. 

EI2.1 Produktu bioziden eta fitosanitarioen konposizioan parte hartzen duten osagaiak izendatzea. 
EI2.2 Biozida eta produktu fitosanitario mota nagusien formulazioa eta aplikazio-neurriak deskribatzea. 
EI2.3 Produktu bioziden eta fitosanitarioen erabilerak eragiten dituen arriskuak definitzea. 
EI2.4 Biozida eta produktu fitosanitario mota nagusiak sailkatzea kontrolatu behar den izurrite edo gaitzari, izaera 
kimikoari, jarduteko moduari, eraginei eta abarri erreparatuz. 
EI2.5  Biozida eta fitosanitarioen erregistroari eta ontziratzeari, haiek identifikatzeko datu garrantzitsuei, 
formulazioari, aplikazioari eta abarri buruzko araudia identifikatzea. 
EI2.6 Produktu biozida eta fitosanitarioen informazio-etiketetan dagoen informazioa interpretatzea. 
EI2.7 Produktu bioziden ezaugarri orokorrak haien dokumentazio teknikoa erabiliz aztertzeko kasu praktiko batean: 

- Produktuaren etiketak duen informazioa irakurtzea eta interpretatzea. 
- Produktuak sailkatzea tratatzen den izurrite-motaren, haien formulazioaren, substantzia aktiboaren izaeraren 

eta jarduera-mekanismoaren arabera. 
- Bioziden eta produktu fitosanitarioen hautaketan kontuan izan behar diren ingurumeneko segurtasun- eta 

babes-neurriak deskribatzea.  
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Izurriteak kontrolatzeko zerbitzuak 

Edukiak: 
1. Izurriteen identifikazioa eta kontrol-metodoak  

- Izurriteak: 
o Tolerantzia-atalasea. 
o Eragin ditzaketen kalteak. 
o Osasunean eragin ditzakeen kalteak eta ondorioak. Bektorearen eta barreiatzailearen kontzeptua.  
o Eragin psikologikoak eta ongizate-galera. 
o Kalte ekonomikoak: hondamena eta kutsadura. Irudia/marka kaltetzea. 
o Hiriko izurrite motak (eremu eraikietan eta lorategiz hornituetan). 

- Izurriteen kontrol integratua. 
- Izurriteak kontrolatzeko neurriak: 

o Egiturazko elementuetan eta eraikinetan (konponketak, aldaketak eta abar). 
o Portaera eta ohitura osasungarriak garatzeari dagokionez (jokaerak, jardunbide egokiak eta abar). 
o Baldintza higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak optimizatzeari dagokionez (garbiketa eta abar). 
o Espezie kaltegarriari egiten zaion zuzeneko kontrolari dagokionez: metodo fisikoak, metodo fisiko eta kimikoak, 

metodo biologikoak eta metodo kimikoak (biozidak eta produktu fitosanitarioak). 
o Desinfektatzeko eta esterilizatzeko metodoak eta teknikak. 

- Biozidak.Kontzeptua. Hiriko izurriteak kontrolatzeko zerbitzuetan baimendutako multzoak eta motak: 
o 1. multzoa: Desinfektatzaileak.  
o 2. multzoa: Kontserbatzaileak (egurrerako babesak). 
o 3. multzoa: Plagizidak (intsektizidak, akarizidak, errodentizidak, abizidak, uxagarriak eta erakargarriak). 
o 4. multzoa: Beste biozida batzuk. 

- Lorategiz hornitutako eremuetan baimendutako produktu fitosanitarioak.Kontzeptua. Motak: 
o Intsektizidak. 
o Akarizidak. 
o Fungizidak. 
o Herbizidak. 

- Biozida eta produktu fitosanitarioen arteko aldeak. 
 

2. Bioziden eta produktu fitosanitarioen ezaugarriak zehaztea 
- Konposizioa (substantzia aktiboa, lagungarriak, osagai geldoak eta gehigarriak). 
- Formulazio-motak, formak eta aplikazio-neurriak: 

o Solidoak (hautsezta daitezkeen hautsak, busti daitezkeenak, disolbagarriak, animaliak harrapatzeko jakiak, 
gelak, tabletak, granulu sakabanagarriak). 

o Likidoak (likido disolbagarriak, kontzentratu emultsionagarriak, mikrokapsulatuak, lakak, fumigatzaileak, 
aerosolak, esekidura kontzentratuak, TF kontzentratuak, ULV kontzentratuak). 

o Gasak (gasak presiopean, aerosolak). 
- Erabilerarekin lotzen diren arriskuak. 
- Biozidak eta produktu fitosanitarioak hauen arabera sailkatzea: 

o Kontrolatu behar den izurrite- edo gaitz-mota (intsektizidak, akarizidak, errodentizidak, desinfektatzaileak, 
fungizidak, herbizidak, uxagarriak, nematizidak, helizidak). 

o Izaera kimikoa (antikoagulatzaileak, piretroideak, feromonak, amonio koaternarioak eta abar). 
o Landarean duen jarduera-mekanismoa (kontaktu bidezkoak, sistemikoak eta sarkorrak). 
o Izurritean edo gaitzean duen jarduera-mekanismoa (kontaktua, irenstea, arnastea eta mistoak). 
o Efektua (hilgarria, hondar-efektua, iraulketa-efektua, narritagarria edo egozketa-efektua). 
o Hautakortasuna (espektro zabalekoa eta espezifikoak). 

- Erresistentzia-kontzeptua eta -motak. 
- Erregistratzeko, ontziratzeko eta etiketatzeko oinarrizko araudia: 

o Izen komertziala. 
o Erregistro-zenbakia. 
o Konposizioa. 
o Dosia eta erabiltzeko modua. 
o Segurtasun-epea. 
o Arrisku-piktograma: oso toxikoa, toxikoa, kaltegarria, narritagarria, korrosiboa, sukoia. 

- Segurtasun-datuen fitxak. 
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SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1.2. prestakuntza-atala 
PRODUKTU BIOZIDA ETA FITOSANITARIOAK PRESTATZEA, GARRAIATZEA ETA 
BILTEGIRATZEA 
 
Kodea: UF1504 
 
Iraupena:60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea:Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 ETA LB2 lanbide-burutzapenekin, izurriteak 
kontrolatzeko produktuak prestatzeari eta garraiatzeari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Izurriteak kontrolatzeko erabilitako baliabideak eta produktuak biltegiratzea. 

EI1.1  Produktuak biltegiratzeko tokiaren baldintza fisikoak eta ingurumenekoak deskribatzea. 
EI1.2 Produktuak biltegiratzeko modu jakinak aintzat hartzea eta erabiltzea, produktuaren toxikotasunari, erabilerari eta 
konposizioari dagokionez. 
EI1.3 Biltegietako produktuekin gertatzen diren gorabeheretan, ezarritako jarduera-moduen arabera jardutea. 
EI1.4 Produktu-biltegian erabili behar diren norbera eta ingurunea babesteko neurriak erabiltzea. 
EI1.5 Biltegi-plano jakin batean oinarrituta produktuak biltegiratzeko kasu praktiko batean: 

- Produktu bat biltegian jartzeko tokirik egokiena zein den adieraztea, produktuaren sailkapena (produktu-mota, 
formulazioa, toxikotasuna, eragin dezakeen arriskua eta abar) eta arduradun teknikoek emandako aginduak 
kontuan hartuta.  

- Biltegiratutako baliabideen eta produktuen kokapena seinaleztatzea, non dauden jakin ahal izateko. 
- Produktuaren egoera egiaztatzea, etiketako datuen eta produktuaren azterketa fisikoaren arabera. 
- Baliabideak eta produktuak biltegiratzeko eragiketetan, laneko arriskuak eta ingurumenekoak prebenitzeko 

neurriak erabiltzea. 
 

A2: Izurriteak kontrolatzeko erabilitako baliabideak eta produktuak garraiatzea. 
EI2.1 Izurriteak kontrolatzeko erabiltzen diren produktuak garraiatzeari buruzko araudia aplikatzea. 
EI2.2 Aplikatu behar diren produktuak garraiatzeko erabiltzen diren garraio-motak bereiztea, gaiaren kantitatea eta 
arriskua kontuan hartuta, besteak beste. 
EI2.3 Produktuak garraiobidean kargatzeko eta ainguratzeko moduak erabiltzea, zehaztapen teknikoei eta segurtasun-
neurriei jarraituz. 
EI2.4 Produktuak garraiatzean jarduteko moduak eta gorabeherak gertatuz gero hartu behar diren neurriak 
interpretatzea eta aplikatzea, produktuen segurtasun-datuen fitxako (SDF) informazioaren arabera. 
EI2.5 Produktuak garraiatzean erabili behar diren norbera eta ingurunea babesteko neurriak erabiltzea. 
EI2.6 Garraiatzen diren produktuei dagokien SDFetan garraioari buruz dagoen informazioa interpretatzeko kasu 
praktiko batean: 

- SDF fitxako ataletan dagoen informazioa identifikatzea eta interpretatzea.  
- Produktuek garraiatzeko izan dezaketen kokapena eta kokatzeko moduak proposatzea, SDFan dagoen 

informazioaren arabera. 
- Ustekabean isuriz gero hartu behar diren segurtasun-neurriak zehaztea.  

 
A3: Izurriteak kontrolatzeko produktuak prestatzea, segurtasun- eta ingurumen-arauei jarraikiz. 

EI3.1 Produktuak aplikatzeko erabiltzen diren baliabide teknikoen funtzionamendua azaltzea. 
EI3.2 Aplikatu behar den produktuaren eta horretarako erabiltzen den makineriaren kontserbazio-egoera ezagutzea. 
EI3.3 Erabiltzen den tresneria kalibratzea, garbitzea eta oinarrizko mantentze-lanak egitea. 
EI3.4 Aplikatzeko baliabideak hautatzea, zenbait gai kontuan hartuta: tratatu beharreko izurrite-mota, zer 
testuingurutan aplikatuko den, toki horretan garatzen den jarduera nagusia, produktuaren formulazioa eta abar. 
EI3.5 Kontrol-lana egiteko aplikatu beharreko produktuak prestatzeko prozedura erabiltzea, produktuaren 
propietateetatik, fabrikatzailearen arauetatik eta aplikazio-sistemetatik abiatuta. 
EI3.6 Produktuak manipulatzean eta prestatzean pertsonen osasunerako eta ingurumenerako sortzen diren arriskuak 
identifikatzea. 
EI3.7 Produktuak biltegiratzean erabili behar diren pertsonen segurtasuneko eta ingurumeneko neurriak aplikatzea. 
EI3.8 Produktuen arabera egokiena zein aplikazio-sistema den zehazteko kasu praktiko batean: 16 

 
 
 

 



 
 

Izurriteak kontrolatzeko zerbitzuak 

- Produktuen ezaugarriei eta produktuak aplikatzeko moduari buruzko informazioa identifikatzea. 
- Aplikazio-metodo egokienak zein diren zehaztea, erabiliko diren produktuen arabera. 
- Fabrikatzaileak gomendatutako prozeduren eta indarrean dagoen araudiaren arabera prestatzea produktuak. 
- Aurreko eragiketak laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurri egokiak hartuz egitea.  

EI3.9 Tratamenduak aplikatzeko produktuak prestatzeko kasu praktiko batean: 
- Gerora dosiak prestatzeko dagokion kalkulua egitea. 
- Produktuari egokitutako aplikazio-baliabideak eta tratamendua aplikatzeko tokia proposatzea. 
- Norbera eta ingurumena babesteko aplikatu behar diren segurtasun-neurriak zehaztea. 

Edukiak: 
1. Izurriteak kontrolatzeko baliabideak eta produktuak biltegiratzea. 

- Biltegia barnetik egokitzea (aireztapena, instalazio elektrikoa, hustubide hermetikoa, ateak):Suteen prebentzioa: 
biozidak eta fitosanitarioak biltegiratzeko neurri espezifikoak. 

- Produktu-banaketa.Produktu-motaren arabera (erabilera, konposizioa). Toxikotasunaren arabera. Arrisku gehigarrien 
arabera (produktu sukoiak, oxidatzaileak, errekuntza espontaneokoak). 

- Isuriak, istripuak edo suteak gertatuz gero jarduteko moduak 
- Ezarritako prozedurak betetzea, hauek biltegiratzean:Makinak eta material osagarria. NBEak. Hondakinak 
- Segurtasun-kontseilariaren irudia 

 
2. Izurriteak kontrolatzeko baliabideak eta produktuak garraiatzea 

- Gai arriskutsuak errepidez garraiatzeko araudiaren oinarrizko alderdiak, izurriteak kontrolatzeko ibilgailuei aplikatuta: 
o Ibilgailu-motak eta -ezaugarriak. 
o Ibilgailuen mantentze-lanak egiteko eta garbitzeko lanak. 
o Kargatzeko segurtasun-neurriak (isolamendua, ainguraketa, eta abar) 
o Zama eta ontzien kokapena. 
o Seinaleztapena garraiobideetan. 
o Kantitate txikien garraioa. Salbuespenak. 
o Isuriak, istripuak edo suteak gertatuz gero jarduteko moduak. 
o Kargatzeko eta garraiatzeko eragiketaren prozedura 

- Gai arriskutsu motak.Piktogramak. 
- Mugimenduen liburu ofiziala 
- Errepidez garraiatzeko segurtasun-fitxak 

 
3. Produktu biozidak eta fitosanitarioak prestatzea, aplikatzeko 

- Prestatzeko eta manipulatzeko baliabide teknikoak: 
o Produktua hautatzeko irizpideak (espeziea, instalazio-mota eta abar). 
o Aplikazio-baliabideak hautatzeko irizpideak eta funtzionamendua. Tresna osagarriak. 
o Makinerian puntu kritikoak aztertzea. 
o Tresneria garbitzea eta mantentzea.  

- Aplikazio- eta prestaketa-sistemak, prestakinaren aurkezpen-forma komertzialaren arabera. 
- Disoluzioen manipulazioa eta prestaketa: 

o Dosien kalkulua. 
o Jarraibideak. 
o Prozedurak. 
o Hartu beharreko neurriak. 

- Arriskuak biozida eta produktu fitosanitarioen disoluzioen prestaketan. 
- Segurtasun- eta osasun-arauak eta ingurumena babestekoak aplikatzea bioziden eta produktu fitosanitarioen 

prestaketan eta manipulazioan. 
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SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

2 2. prestakuntza-modulua:  
IZURRITEAK KONTROLATZEKO BALIABIDEAK ETA PRODUKTUAK 
ERABILTZEA 
 
Kodea:MF00079_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0079_2 Izurriteak kontrolatzeko baliabideak eta produktuak erabiltzea 
 
Iraupena:140 ordu 

 
 
 

2.1. prestakuntza-atala 
EREMU ERAIKIETAN ETA LORATEGIZ HORNITUETAN IZURRITEEN 
EZAUGARRIAK ZEHAZTEA ETA KONTROLATZEA 
 
Kodea: UF1505 
 
Iraupena:70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea:Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 LANBIDE-BURUTZAPENAREKIN 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eremu eraikietan izan ohi diren izurrien ezaugarri nagusiak bereiztea. 

EI1.1 Eremu eraikiei maizen eragiten dieten espezie problematikoak identifikatzea eta deskribatzea (karraskariak, 
artropodoak, hegaztiak, eta abar). 
EI1.2  Espezieen biologia eta ziklo biologikoa deskribatzea. 
EI1.3  Izurrite horiek azpiegituretan eragiten dituzten zeinuak eta sintomak ezagutzea. 
EI1.4 Espezie problematikoek ingurunean, hiritarren osasunean eta abarrean eragin ditzaketen kalteak zehaztea. 
EI1.5 Elikagaigintzako enpresa baten planoa irudikatzen den kasu praktiko batean: 
- Instalazioaren geletan maizen izan daitezkeen izurriteen espezieak adieraztea, bai eta haiek eragingo lituzketen 

kalteak ere. 
- Izurritea egon badagoela agerian uzten duten adierazleak zehaztea. 
- Izurriteak sartzeko, hedatzeko, habiatzeko edo babesteko tokiak zein diren adieraztea. 

 
A2: Eremu lorategiz hornituetan eragiten duten izurriteen espezie nagusiak identifikatzea.  

EI2.1 Lorategi-eremuetan maizen eragiten duten espezie problematikoak identifikatzea eta deskribatzea (intsektuak, 
belar arrotzak eta onddo fitopatogenoak). 
EI2.2  Espezie problematikoen ziklo biologikoa deskribatzea. 
EI2.3  Izurrite horiek lorategi-eremuetan eragiten dituzten zeinuak eta sintomak ezagutzea. 
EI2.4 Espezie problematikoek ingurunean, osasunean eta abarrean eragin ditzaketen kalteak zehaztea. 
EI2.5 Lorategi-eremu batean eragiten duten izurriteen espezieak identifikatzeko kasu praktiko batean: 
- Izurriteak identifikatzea, haien ezaugarri biologikoen, morfologikoen eta ingurumeneko ezaugarrien arabera. 
- Izurriteak eragin ditzakeen kalte eta galera ekonomikoak aipatzea. 
- Erabili behar diren kontrol-metodoak zehaztea, dokumentazio tekniko egokia erabiliz eta ingurumeneko jardunbide 

egokien eskuliburuak kontuan hartuz. 
- Kontrol-metodo fitosanitarioen hautaketan kontuan izan behar diren segurtasun-neurriak eta ingurumena babestekoak 

deskribatzea. 
 

 

A3: Arduradun teknikoak izurriteen kontrol integratua egiteko definitu duen jarduera-prozedura erabiltzea, eremu lorategiz 
hornituetan zein eraikietan. 18 

 
 
 



 
 

Izurriteak kontrolatzeko zerbitzuak 

EI3.1 Izurriteen kontrol integratua osatzen duten faseak bereiztea. 
EI3.2 Jarduera-programan ezarritako neurriak identifikatzea eta garatzea. 
EI3.3 Xedatutako neurri prebentiboak hartzea. 
EI3.4 Zuzeneko kontroleko neurriak aplikatzea, jarduera-programan ageri diren prozeduren arabera. 
EI3.5 Adierazitako arriskuei dagozkien segurtasun-prozedurak eta arriskuak minimizatzeko prozedurak aplikatzea. 
EI3.6 Izurriteen kontrol integratuko jarduera-programa bat interpretatzeko kasu praktiko batean: 
- Jarraitu beharreko prozedurak interpretatzea. 
- Aurre egin behar zaion espeziea zein den adieraztea, bai eta hura kontrolatzeko behar diren baliabideak ere. 
- Pertsonengan eta ingurumenean izan daitezkeen arriskuak prebenitzeko neurriak definitzea. 

 

Edukiak: 
1.  Eremu eraikietako espezie problematikoak ezagutzea. 

- Espezieen deskribapena eta identifikazioa: 
o Karraskariak: Arratoi beltza, arratoi arrunta eta etxe-sagua. 
o Artropodoak: Intsektuak eta araknidoak (labezomorroak, inurriak, euliak, eltxoak, liztorrak, termitak, zimitzak, 

arkakusoak, akainak, akaroak, elikagaigintzako izurriteak eta abar). 
o Mikroorganismoak: bakterioak, onddoak, protozooak, amebak, birusak eta erriketsiak. 
o Hegaztiak: usoak, kaioak eta abar. 
o Beste zenbait: saguzarrak eta kalean utzitako katuak eta txakurrak. 

- Espezieak identifikatzeko moduak: 
- Ohiturak eta ibili ohi diren lekuak. 
- Eragiten dituzten kalteak: 

o Pertsonen eta animalien osasuna.  
o Galera ekonomikoak. 
o Ingurumenekoak.  

 
2. Eremu lorategiz hornituetako espezie problematikoak identifikatzea. 

- Espezieen deskribapena eta identifikazioa: 
o Intsektuak: Beldarrak, zorriak, akaroak, trip-ak, kukurutxak eta abar. 
o Onddo fitopatogenoak. 
o Belar arrotzak. 

- Espezie bakoitzaren biologia. 
- Eragiten dituzten kalteak: 

o Fitosanitarioak.  
o Galera ekonomikoak. 

 
3. Eremu eraikietan eta lorategiz hornituetan izurriteen kontrol integratua egitea. 

- Ikuskapena: 
o Izurritearen zeinuak eta izurriteak agertzeko moduak. 
o Monitorizazio-metodoak. 
o Laginketa-programak (mikroorganismoetan). 

- Egoeraren analisia. 
- Hartu behar diren kontrol-neurriak: 

o Egitura- eta eraikuntza-egituretan: zuloguneak konpontzea, eta espezieak habiatzeko, babesteko eta sartzeko 
tokiak ezabatzea.  

o Baldintza higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak optimizatzeko neurriak: belar gaiztoak eta hondakinak 
kentzea, putzuak sor daitezen eragoztea, garbiketa-plan egokiak definitzea, klimatizazio-sistemak higienizatzea 
eta abar. 

o Onddo fitopatogenoak kontrolatzeko neurriak: inausteko tresnen asepsia, ureztaketa eta ongarritzea 
kontrolatzea, eta abar. 

o Jokabide eta ohitura osasungarriak garatzeko neurriak: erabiltzaileen trebakuntza, hegaztien elikadura, salgaien 
kontrola, material esterila, herritarren elikadura eta abar. 

o Espezie kaltegarria zuzenean kontrolatzeko neurriak. Metodoak: fisikoak, fisikoak eta kimikoak, biologikoak eta 
kimikoak.  

- Kontrol-metodoa hautatzeko irizpideak eta hari lotutako arriskuak. 
-  Emaitzen balorazioa egiteko informazioa biltzea. 19  

 
 

 

 



 
 
SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

2.2. prestakuntza-atala 
PRODUKTU BIOZIDAK ETA FITOSANITARIOAK ERABILTZEA 
 
Kodea: UF1506 
 
Iraupena:70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea:Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 ETA LB3 LANBIDE-BURUTZAPENEKIN 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Biozidak eta produktu fitosanitarioak aplikatzeko erabiltzen diren teknika eta makineria nagusiak bereiztea. 

EI1.1 Erabili behar den produktuaren formulazio-motaren arabera aplikatu behar diren teknikak bereiztea.  
EI1.2 Eremu eraikietan eta lorategiz hornituetan izurriteak kontrolatzeko gehien erabiltzen den makineriaren zerrenda 
egitea. 
EI1.3 Makineria-moten atalak eta osagaiak bereiztea. 
EI1.4 Makineria egokiena hautatzea, izurritearen, produktuaren eta ingurunearen ezaugarrien arabera. 
EI1.5 Produktu baten etiketa, instalazio-mota bat eta izurrite jakin bat aintzat hartzen dituen kasu praktiko batean: 

- Izurrite-mota, instalazio-mota eta produktuaren formulazioa kontuan hartuta, egokiena zein kontrol-teknika 
mota den zehaztea. 

- Aplikazio-teknikarako egokiena den makineria hautatzea. 
- Erabili beharreko makineriaren atalak eta osagaiak identifikatzea. 

 
A2: Tratamendu kimikoa egiteko erabili behar diren baliabideak eta produktuak prestatzea. 

EI2.1 Jarduera-programan ageri diren produktuak, makinak eta tresnak hautatzea. 
EI2.2 Ongi funtzionatzen dutela egiaztatzea eta/edo erabili beharreko makinak kalibratzea. 
EI2.3 Norbera babesteko eta ingurumena babesteko baliabideak deskribatzea. 
EI2.4 Makinak eta aplikazio-sistemak garbitzeko eta mantentzeko metodoak definitzea. 
EI2.5 Tratamenduak egiteko makineria eta tresnak erabiltzeko kasu praktiko batean: 

- Makinen atalak desmuntatzea, garbitzea eta mantentze-lanak egitea, ongi funtziona dezaten. 
- Makinak eta tresnak muntatzea eta kalibratzea. 
- Makinak egoera onean geratzen direla egiaztatzea, hurrengoan erabili ahal izateko. 
- Produktuak aplikatzeko behar diren tresna osagarriak prestatzea. 
- Makina maneiatu bitartean erabili behar diren norbera eta ingurumena babesteko neurriak zehaztea. 

 
A3: Produktuak aplikatzea, jarduera-programan ezarritako prozedurak kontuan hartuz. 

EI3.1 Tratamendua aplikatu aurretik, aplikatu bitartean eta aplikatu ondoren arrisku-eremuak seinaleztatzeko eta 
mugatzeko moduak identifikatzea. 
EI3.2 Disoluzioen eta dosifikazioen kalkuluak egitea, kontrol-programako jarraibideetan oinarrituta. 
EI3.3 Kontrol-programa interpretatzea eta ezarritako prozeduren arabera jardutea. 
EI3.4 Hondarrak eta ontziak kudeatzeko neurri espezifikoak azaltzea. 
EI3.5 Egitura identifikatzea eta izurriteak kontrolatzeko zerbitzuaren ziurtagiria betetzea. 
EI3.6 Produktu bat prestatzeko eta aplikatzeko kasu praktiko batean: 

- Dosiak kalkulatzea eta produktuen diluzioak edo nahasteak prestatzea, fabrikatzaileak eta indarrean dagoen 
araudiak gomendatutako prozeduren arabera. 

- Prestatu beharreko produktua aplikatzeko behar diren makinak eta elementuak hautatzea. 
- Erabili behar den makina doitzea. 
- Tratamendua aplikatuko den eremua seinaleztatzea eta mugatzea. 
- Produktua aplikatzea, jarduera-programan ezarritakoa oinarri hartuta. 
- Erabilitako makinak eta materialak ongi garbitzea, hurrengoan erabili ahal izateko. 
- Aireztatzea eta prozeduretan ezarritako garbiketa- eta segurtasun-neurriak erabiltzea. 
- Aplikazio-prozesuan sortutako hondakinak biltzea, eta kudeatzeko berariazko tokira eramatea. 
- Aurreko eragiketak laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurri egokiak hartuz egitea. 

EI3.7 Zerbitzu-ziurtagiri bat betetzeko kasu praktiko batean:  
- Erabilitako produktuen eta tratatutako eremuen datuak betetzea. 
- Aurkitutako gorabeherak eta jarduteko moduak aipatzea. 20 

 
 
 

 



 
 

Izurriteak kontrolatzeko zerbitzuak 

- Tratatutako eremuak berriz erabiltzen hasi aurretik zaindu behar diren segurtasun-epeak adieraztea. 
 
Edukiak: 
1. Izurriteak kontrolatzeko erabiltzen diren teknikak eta makinak identifikatzea 

- Ihinztatzea.Ihinztagailu-motak: motxiladunak (eskuzkoak edo motorizatuak), ponpak (autonomoak edo traktore batek 
eragindakoak), instalazio finkoak. 

- Injekzioa.Injekziozko pistolak. 
- Lakatzea.Lakatzeko tresna-motak. 
- Lainoztatzea (hotza eta beroa).Lainoztagailuak eta termolainoztagailuak. 
- Fumigazioa.Fumigatzeko ekipamenduak eta gas bidezko tratamenduak edo gasak sortzen dituztenak. 
- Hautseztapena eta hautseztagailu-motak. 
- Granuluen aplikazioa.Granulagailuak. 
- Ureztapen ongarridun bidez. 
- Animaliak harrapatzeko jakiak jartzea (gelak, blokeak, eta abar). 

 
2. Produktuak prestatzea eta erabiltzea. 

- Jarduera-programaren interpretazioa eta segimendua. 
- Tresnak kalibratzea 
- Aplikazioan norbera babesteko neurriak eta ekipoak. 
- Diluzioak kalkulatzea eta prestatzea. 
- Dosiak kalkulatzea eta prestatzea. 
- Tratamenduaren aurretik, tratamendu bitartean eta ondoren, eremua seinaleztatzea eta mugatzea. 
 Erabilitako ekipoak eta tratatutako eremua garbitzea eta mantentzea. 
- Arrisku-faktoreak: 

o Ingurumena (akuiferoen eta ibaien kutsadura, kutsadura atmosferikoa, floran eta faunan eragindako efektu 
negatiboak, eta abar). 

o Populazioa eta instalazioen erabiltzaileak (intoxikazioa, alergia, eragozpenak eta abar).  
o Aplikagailua: intoxikazio akutua, kronikoa, kartzinogenesia, alergiak eta abar. 

- Segurtasun-epeak 
- Zerbitzu-ziurtagiria: betetzea 
- Aplikazioan erabilitako hondakinen eta ontzien kudeaketa. 

 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua 
SEGURTASUNA ETA OSASUNA 
 
Kodea: MF0075_2 

3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0075_2 Lanpostuan laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartzea 
 
Iraupena:50 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Jarduerarekin lotutako arriskuak identifikatzea.  

EI1.1 Makinak eta erremintak erabiltzeak dakartzan arriskuei antzematea: harrapaketak, ebakiak, jaurtiketak eta beste.  
EI1.2 Jasotzeko eta garraiatzeko ekipoak erabiltzeak dakartzan arriskuei antzematea: harrapaketak, ebakiak, gehiegizko 
ahaleginak, bibrazioak, zaratak eta beste.  
EI1.3 Kargak maneiatzeak eta indarra egiteak dakartzan arriskuei antzematea: objektuen erorketak, hezur eta 
muskuluetako lesioak, eta beste.  
EI1.4 Leherketa- eta sute-arriskuei antzematea.  21 EI1.5 Agente kimiko, fisiko eta biologikoen leherketak dakartzan arriskuei antzematea.  

 
 

 

 



 
 
SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

EI1.6 Lantokiko ezaugarrietatik eratorritako arriskuei antzematea: eskailerak, laneko plataformak, igarobideak eta beste.  
EI1.7 Hornidura-instalazioetatik eratorritako arriskuei antzematea: energia elektrikoa, ura, gasak, aire konprimatua eta 
beste.  
EI1.8 Lana egitetik eratorritako arriskuei antzematea.  
EI1.9 Produktuen biltegiratzetik eratorritako arriskuei antzematea.  
 

A2: Jarduera jakin batetik eratorritako arriskuak prebenitzeko eta arrisku horietatik babesteko neurri egokiak ezartzea. 
EI2.1 Arrisku-mota desberdinei aplikatzen zaizkien babes-neurri kolektiboei antzematea: babeslekuak, babesak, hesi 
materiagabeak, aireztapen orokorra, erauzte lokalizatua, eta beste.  
EI2.2 Arrisku bakoitzerako egokiak diren norbera babesteko ekipo motak (NBE) bereiztea: 

- NBE motak: 
- Bururako babesak. 
- Arnas babesa. 
- Aurpegi eta begietarako babesa. 
- Gorputz-enborrerako eta gorputz-adarretarako babesa. 
- Garaieratik erortzearen aurkako babesa. 
- Zarataren eta bibrazioen aurkako babesa. 
- Kondizio termohigrometrikoen kontrako babesa. 

EI2.3 Larrialdi-egoera posibleak eta haietako parte-hartzea identifikatzea.  
EI.2.4 Intoxikazio-sintomei eta lesio-mota desberdinei antzematea, eta lehen laguntzetako teknikak aplikatzea.  
EI2.5 Lan seguruen prozedurak aplikatzea.  

 

Edukiak: 
1.  Segurtasunaren eta osasunaren alorrean aplikatu beharreko legeria 

- Lan-arriskuen prebentzioari buruzko araudia 
o Lan-arriskuen Prebentzioari buruzko Legea  
o Prebentzio Zerbitzuen Araudia  
o Sektoreko arauak  

- Prebentzioaren antolamendua 
- Arriskuen prebentzioko betebeharrak 

o Enpresaria  
o Langilea  

- Lege-erantzukizuna 
o Zibila  
o Penala  
o Administratiboa  

 
2.  Jarduerarekin lotutako arriskuak identifikatzea 

- Arrisku eta peril kontzeptuak. 
- Lan-istripuak eta lanbide-gaixotasunak. 
- Arriskuen kokapena 

o Emisio-fokua  
o Ingurumena  
o Hartzailea  

- Antolakuntza-faktoreen ondoriozko arriskuak 
o Antolakuntza  
o Txandakako lanak  

- Faktore materialen ondoriozko arriskuak 
o Ordena eta garbitasuna  
o Languneak  
o Aireztapena eta klimatizazioa  
o Zarata  
o Bibrazioak  
o Argiztapena  

- Elementuen erabileraren ondoriozko arriskuak 
o Eskuzko tresnak  

22 o Objektuak manipulatzea  

 
 
 

 



 
 

Izurriteak kontrolatzeko zerbitzuak 

o Jasotzekoak eta garraiatzekoak  
o Makinak  

- Arrisku elektrikoak 
o Instalazio elektrikoak  
o Ekipamendu elektrikoak  

- Sute eta leherketek eragindako arriskuak 
o Su-motak  
o Hautemate-, alarma- eta itzaltze-ekipoak  
o Agente itzaltzaileak  

- Substantzien erabileraren ondoriozko arriskuak 
- Sarrera- eta xurgapen-bideak 

o Substantzia-motak (fisikoak, kimikoak eta biologikoak)  
o Organismoan dituzten eraginak  

- Erradiazioaren eraginpean egotearen ondoriozko arriskuak 
o Erradiazio ionizatzaileak  
o Erradiazio ez-ionizatzaileak  

- Gehiegizko ahalegina egiteak dauzkan arriskuak 
o Karga fisikoa  
o Karga mentala  

 
3. Prebentzio- eta babes-neurrien aplikazioa 

- Babes kolektiboa. 
o Aireztapen orokorra edo diluzio bidezkoa. 
o Aireztapen lokala edo erauzketa lokalaren bidezkoa.  
o Pantailak, trenkada opakuak edo beirazko trenkadak. 
o Barandak. 
o Prebentzio-sareak, babeserako sareak eta sare elastikoak. 
o Babesleku finkoak eta mugikorrak. 
o Babesteko gailuak (aginte sentikorra, pantaila mugikorrak, gailu sentikorrak). 

- Norbera babesteko ekipoak (NBEak) 
o Garezurraren babesa (kasketa, arnesa).  
o Aurpegiaren eta ikusmen-aparatuaren babesa (soldatzeko pantailak, betaurrekoak).  
o Entzumen-aparatuaren babesa (tapoia, belarri-babesak, kaskoa).  
o Goiko gorputz-adarren babesa (eskularruak, eskuzorroak, mitoiak eta beste).  
o Beheko gorputz-adarren babesa (segurtasun-punta duten oinetakoak, segurtasuneko barne-zola duten 

oinetakoak, eta beste).  
o Arnasbideen babesa (ingurumenaren araberakoak, ingurumenarekin erlaziorik ez dutenak, 

autosalbamendukoak).  
o Elementu agresiboen aurkako babesa (kimikoak, termikoak, erradiazioak).  
o Seinalizazio-jantziak.  
o Garaieratik erortzearen kontrako babesa (euste-sistemak, ez erortzeko sistemak, ez erortzeko gailuak). 

- Seinaleztapena: 
o Panel-formakoak.  
o Argizkoa.  
o Akustikoa.  
o Ahozko komunikazioa.  
o Keinuzkoa.  
o Beste bat.  

- Larrialdi- eta ebakuazio-planak: 
o Arrisku-ebaluazioa.  
o Babes-baliabideak.  
o Larrialdiko ekintzen planifikatzea.  
o Ezarpena.  

- Lehen laguntza: 
o Botika-kutxaren edukia.  
o Intoxikazioak.  
o Traumatismoak.  
o Izozteak edo intsolazioak.  23 

 
 

 

 



 
 
SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
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o Erredurak.  
o Ubelak.  
o Zauriak.  
o Hemorragia.  
o Ziztadak eta hozkadak.  

- Ergonomia-printzipioak. 
 
 
 
 
4. prestakuntza-modulua 
IZURRITEAK KONTROLATZEKO ZERBITZUEN LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea:MP0322 

4 
 
Iraupena:80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Produktu biozidak eta fitosanitarioak biltegiratzea.  

EI1.1 Biozidak biltegiratzeko oinarrizko eragiketak egitea (banaketa, kokapena, seinaleztatzea eta abar), haien 
sailkapenaren arabera ordenatuta (mota, toxikologia eta abar). 
EI1.2. Tratamenduaren arduradun teknikoak hautatutako produktuak identifikatzea eta kokatzea. 
EI1.3. Etiketan erregistro-zenbakiaren indarraldia eta iraungitze-data egiaztatzea, eta arduradun hurrenari detektatutako 
gabezia jakinaraztea. 

 
A2: Tratamenduak egiteko behar diren produktuak eta baliabideak prestatzea. 

EI2.1. Tratamendua egiteko behar diren dosiak kalkulatzea eta prestatzea, arduradun teknikoak emandako aginduak eta 
etiketako jarraibideak kontuan hartuta. 
EI2.2. Zerbitzua gauzatzeko behar diren tresna osagarriak prestatzea (neurketa-ekipoak, tresnak, lupak, eskailerak eta 
abar). 
EI2.3. Aplikazio-baliabideak eta -sistemak antolatzea, tratamendurako hautatutako bioziden eta produktu fitosanitarioen 
ezaugarrien arabera. 
EI2.4. Aplikazio-ekipoak muntatzea eta desmuntatzea. 
EI2.5. Aplikazio-baliabideen funtzionamendua eta kalibrazioa egokiak direla egiaztatzea. 

 
A3: Eremu eraiki eta lorategiz hornituak ikuskatzea, eta artropodoak, arratoiak, saguak eta bestelako espezie batzuk 
aurkitzea. 

EI3.1 Izurritea osatzen duten espezieen ale biziak, banako hilen hondarrak eta seinaleak aurkitzea. 
EI3.2 Laginketak egitea mikroorganismoak dauden determinatzeko, bai eta haiek identifikatzeko eta tasa mikrobianoa 
determinatzeko ere.  
EI3.3 Izurrite-mota identifikatzea, aztarnen, animalia hilen, hondarren, gorozkien edo eragindako kalteen bidez.  
EI3.4 Harrapatzeko eta/edo monitorizatzeko sistemak aztertzea, hautatzea, ipintzea eta berrikustea. 
EI3.5 Espezieak sartzen, babesten, habiatzen eta/edo elikatzen diren tokiak identifikatzea eta erregistratzea. 

 
A4: Izurriteak kontrolatzeko zuzeneko kontrol-metodo ez-kimikoak erabiltzea. 

EI4.1 Kontrol fisikoko eta kontrol fisiko eta kimikoko sistemak manipulatzea eta ipintzea. 
EI4.2 Antzutze-prozedura ez-kimikoak erabiltzea. 
EI4.3 Animaliak harrapatzea eta baimendutako gune zoologikora garraiatzea eta han uztea. 
EI4.4 Izurriteak kontrolatzeko kontrol biologikoko produktuak erabiltzea. 

 
A5: Izurriteak kontrolatzeko produktu kimikoak erabiliz tratamenduak egitea.  

EI5.1 Aplikazio-teknika egokiena hautatzea, produktu-motaren, kontrolatu beharreko espeziearen, instalazio-ezaugarrien 
eta ingurunearen arabera. 24 

 
 
 

 



 
 

Izurriteak kontrolatzeko zerbitzuak 

EI5.2 Produktu kimikoak aplikatzeko erabiltzen den makineria segurtasunez erabiltzea. 
EI5.3 Arduradun teknikoak ezarritako prozedurak gauzatzea. 
EI5.4 Tratatuko den eremua seinaleztatzea eta mugatzea. 
EI5.5 Arduradun teknikoak ezarritako dosiak kalkulatzea eta produktuen diluzioak edo nahasteak egitea. 
EI5.6 Produktua aplikatzea norbera eta ingurumena babesteko neurriak kontuan hartuta. 
EI5.7 Tratatutako eremuan erabilitako produktuak, makineria eta tresnak biltzea. 
EI5.8 Aireztatzea eta prozeduretan ezarritako garbiketa- eta segurtasun-neurriak erabiltzea. 
EI5.9 Zerbitzu-ziurtagiria betetzea, sinatzea eta bezeroari ematea. 
EI5.10 Arduradun teknikoak emandako aginduen arabera kudeatzea hondarrak eta ontziak. 

 
A6: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 

EI6.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI6.2 Lan-zentroko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI6.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatuz. 
EI6.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI6.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI6.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea beti. 

 
Edukiak: 
1. Biozidak eta produktu fitosanitarioak biltegiratzea. 

- Biltegiko produktuak kokatzea eta erabiltzeko hartzea. 
- Produktuen ezaugarriak eta kontserbazio-egoera egiaztatzea. 
- Produktuen etiketak eta indarraldia egiaztatzea. 

 
2. Izurriteak kontrolatzeko jarduerak egiteko produktuak eta baliabideak garraiatzea.  

- Ibilgailua ondo dabilela eta ibilgailuaren dokumentazioa egiaztatzea. 
- Ibilgailuan materiala eta produktuak kargatzea. 
- Zama era seguruan kokatzea. 
- Garraiatutako produktuak identifikatzeko behar den dokumentazioa eskura dagoela egiaztatzea. 
 

3. Izurri-espezieak aurkitzea eta identifikatzea. 
- Izurri-espezieak daudela hautemateko instalazioak/eremuak ikuskatzea. 
- Detektatutako izurri-espezieak identifikatzea. 
- Izurrite-mota bakoitzerako egokiak diren laginketa-/harrapaketa-sistemak edo monitorizazio-sistemak aplikatzea. 
- Izurrite-espezieak sartzeko, habiatzeko/babesteko eta elikatzeko tokiak aurkitzea eta kokatzea. 

 
4. Kontrol ez-kimikoko eragiketak egitea.  

- Metodo eta sistema ez-kimikoak erabiltzea, kontrolatu behar den espeziearen arabera. 
- Animalia hilak hartzea eta suntsitzea. 
- Segurtasun-prozedurak ezartzea. 

 
5. Kontrol kimikoko eragiketak egitea. 

- Erabiliko den teknikari eta produktu kimikoari dagozkion aplikazio-makinak prestatzea. 
- Jarduera-programan ezarritako prozedurak aplikatzea. 
- Tratatutako eremuak seinaleztatzea, eta tratamenduaren aurretik, tratamendu bitartean eta ondoren hartu beharreko 

segurtasun-neurriak jakinaraztea. 
- Aplikatu beharreko diluzioak eta dosiak prestatzea. 
- Jarduera-programan ezarritako argibideei jarraikiz aplikatzea produktuak, norbera eta ingurumena babesteko 

neurriak errespetatuz. 
- Tratatutako eremua aireztatzea eta garbitzea. 
- Ontziak eta produktu- edo diluzio-hondarrak kudeatzea. 
- Zerbitzu-ziurtagiriak betetzea. 

6. Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 25 
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-  Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
-  Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
-  Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
-  Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
-  Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
 
 
.
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27 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA TRESNERIAREN 

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 

Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0078_2 
Produktu biozidak eta 
fitosanitarioak prestatzea. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Osasuna eta Kimika lanbide-arloko 
goi-mailako teknikaria. 

• Segurtasuna eta Ingurumena lanbide-
arloko ingurumena lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila 

1 urte 3 urte 

MF0079_2 
Izurriteak kontrolatzeko 
baliabideak eta produktuak 
aplikatzea  

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Osasuna eta Kimika lanbide-arloko 
goi-mailako teknikaria. 

• Segurtasuna eta Ingurumena lanbide-
arloko ingurumena lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiria, 3. maila 

1 urte 3 urte 

MF0075_2 
Segurtasuna eta osasuna 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomatua, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

1 urte 
Nahitaezkoa da 

titulazioaren baldintza 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako 
Prestatzailearen profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia 
didaktikoko prestakuntza baliokidea. Salbuetsita daude: 
 
- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo 

Psikologiako edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko 
graduondoko titulua dutenak. 28 

 
 
 

 



 
 

Izurriteak kontrolatzeko zerbitzuak 

 
- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 

baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
 
- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko 

irakasle-esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

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

Kudeaketa-gela 45 50 

Izurriteak kontrolatzeko 
laborategi-tailerra 45 60 

Produktu kimikoen biltegia  30 60 
 

 
 

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

Kudeaketa-gela X X X 

Izurriteak kontrolatzeko 
laborategi-tailerra X X X 

Produktu kimikoen biltegia  X  
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

- Ikus-entzunezko ekipoak. 
- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet 
- Espezialitateko software espezifikoa 
- Errotuladorez idazteko arbelak 
- Orri birakariak 
- Ikasgelako materiala 
- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia  
- Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Izurriteak kontrolatzeko laborategi-tailerra 

- Armairu itxiak 
- Apalak 
- Ikuskapenak egiteko material osagarria: lupak, linternak, ispiluak, 

laginak biltzeko ontziak, monitorizazio-tranpak eta abar. 
- Aplikazio-makinak: ihinztagailuak, lainoztagailuak, pistola 

dosifikagailuak, lakatzeko tresnak eta abar. 
- Ontzi dosifikagailuak, pipetak, xiringak eta abar. 
- NBEak: eskularruak, babes-betaurrekoak, aho-sudurrerako 

babesak, lan-jantziak, segurtasuneko oinetakoak eta abar. 
- Su-itzalgailuak 29 

 
 

 

 



 
 
SEGURTASUNA ETA INGURUMENA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

- Lehen laguntzetako botikina 
- Isuriak izanez gero erabiltzeko material xurgatzailea. 
- Produktu kimikoak: produktu kimikoak biltegiratzeko legea oso 

murriztailea da produktuei dagokienez, eta biltegi batek arazo ugari 
sor litzake hiriguneetan (hain zuzen ere, ikastaro gehien emango 
diren tokietan). Armairu batean ontzi hutsak eduki ahal izango dira 
(baina dagokien etiketa zuzena dutela). 

Produktu kimikoen biltegia 
Biltegiak prestakuntza-zentrotik kanpoko instalazio batean egon 
daiteke. Indarrean dagoen legeriak produktu kimikoen biltegiratzeari 
buruz ezartzen dituen baldintzak beteko ditu instalazio horrek.  

 
 
 

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 tresna, 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: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara 

sartzeko dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu 

izana. 
 

30 
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