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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-MODULUA LURRA PRESTATZEKO, LANDATZEKO ETA EREITEKO ERAGIKETA 

OSAGARRIAK NEKAZARITZA-LABORANTZAN  
Kodea  MF0517_1 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Nekazaritza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Nekazaritzako jarduera osagarriak Maila 1 

Ureztatzeko eragiketa osagarriak nekazaritza-laboreetan. 50 
Ongarritzeko eta tratamenduak aplikatzeko eragiketa osagarriak 
nekazaritza-laboreetan. 70 

Produktuen laborantza-eragiketak, bilketa, biltegiratzea eta ontziratzea. 70 
Instalazioen oinarrizko mantentze-lanak 50 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 
 
 Nekazaritzako jarduera osagarrietako lanekoak ez diren lanbide-

jardunbideak. 

Iraupena 
 

40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0517_1 LANDAREAK MINTEGIETAN ETA LOREZAINTZA-
ZENTROETAN PRODUZITZEKO ETA MANTENTZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Lurzoru-, medeapen- eta ongarri-mota desberdinak definitzea, lurra prestatzeko eragiketak deskribatzea eta eragiketa horiek teknika eta 
baliabide egokiak erabiliz kasu praktiko batean egitea, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz.  

EI1.1 Kasu bakoitzari dagozkion sastrakaz garbitzeko eta garbiketako sistemak deskribatzea. 
EI1.2 Lurzoru- edo substratu-motak bereiztea. 
EI1.3 Medeagarri- eta ongarri-motak eta horiek aplikatzeko metodoak bereiztea. 
EI1.4 Lurra ezarritako helburuaren arabera prestatzeko lanak deskribatzea. 
EI1.5 Erabilitako ekipamenduen, erreminten, instalazioen eta makinen garbiketa eta oinarrizko mantentze-lanak deskribatzea. 
EI1.6 Lurra edo hazkuntza-ingurunea egokitzeko eragiketa osagarriekin lotutako lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak 
definitzea. 
EI1.7 Lurra makina txikiekin prestatzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

• Garbiketako, hondakinak kentzeko eta sastrakaz garbitzeko eragiketak egitea. 
• Adierazitako ongarri organikoa eta minerala gehitzea. 
• Egin beharreko eragiketa desberdinetarako egokiak diren ekipamenduak, materialak eta makinak behar bezala erabiltzea. 
• Erabilitako instalazioak, makinak, ekipamenduak eta erremintak garbitzea, ordenatzea eta haien oinarrizko mantentze-lanak 

egitea. 
• Aurreko eragiketetan norbera babesteko eta babes orokorreko ekipamenduak ondo erabiliz ingurumen-neurriak eta laneko 

arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea. 
 

A2 Substratu-motak identifikatzea eta nahasketa desberdinak prestatzea beren aplikazioak kontuan hartuta, betiere baliabide egokiak 
erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia betez. 

EI2.1 Landare-produkzioan erabil daitezkeen substratu-motak deskribatzea. 
EI2.2 Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak oinarrizko mailan identifikatzea. 
EI2.3 Substratuak ezarritako helburuaren arabera prestatzeko lanak deskribatzea. 
EI2.4 6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

• Substratuak prestatzeko lanak egitea, erreminta egokiak erabiliz. 
• Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 

 
A3: Landare-materiala jasotzeko, egokitzeko eta kontserbatzeko behar diren eragiketak egitea eta kasu praktiko batean ereiteko, 

birlandatzeko edo landatzeko lanak egitea, betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-
araudia aplikatuz. 
EI3.1 Ereintza-lanak deskribatzea. 
EI3.2 Garraio-lanak deskribatzea. 
EI3.3 Landaketa-lanak deskribatzea. 
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EI3.4 Ereiteko eta landatzeko modu eta metodo desberdinak deskribatzea. 
EI3.5 Landare-ugalketa eta -hedapena maneiatzeko eragiketak deskribatzea. 
EI3.6 Landare-materiala prestatzeko, egokitzeko eta kontserbatzeko teknikak identifikatzea. 
EI3.7 Instalazioak, ekipamenduak, makinak eta erremintak garbitzeko eta kontserbatzeko neurriak deskribatzea. 
EI3.8 Ereintza, birlandaketa edo landaketa makina txikiekin edo eskuz egiteko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

• Landareak eta haziak modu egokian deskargatzea. 
• Landare-materiala prestatzeko eta egokitzeko behar diren eragiketak egitea. 
• Landarea edo hazia baldintza egokietan mantentzea landatu edo erein arte. 
• Landaketaren banaketa lurrean markatzea. Behar diren zulo eta kabailoiak egitea. 
• Ereintza- eta landaketa-sistemak behar bezala maneiatzea eta prestatzea. 
• Ugalketako eta hedapeneko eragiketa osagarriak egitea. 
• Asenturako beharrezkoak diren ureztatzea eta trinkotzea egitea. 
• Ereintza, birlandaketa edo landaketa egitea. 
• Erabilitako instalazioak, ekipamenduak, makinak eta erremintak garbitzea, desinfektatzea, ordenatzea eta haien oinarrizko 

mantentze-lanak egitea. 
• Aurreko eragiketetan norbera babesteko eta babes orokorreko ekipamenduak ondo erabiliz ingurumen-neurriak eta laneko 

arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatzea. 

Edukiak 
1.  Lurraren edo hazkuntza-ingurunearen egokitzapena. 

- Lurzoru-motak. 
- Lurra prestatzeko metodoak. 
- Lurzorua prestatzeko eragiketen sekuentziazioa. 
- Substratuak. Motak eta nahasketak. 
- Lurra edo hazkuntza-ingurunea prestatzeko lanak. 
- Laboreen araberako ongarritze- eta medeatze-teknikak. 
- Ekipamenduei, erremintei eta makina txikiei buruzko jakintza. 
- Lurra egokitzeko erabilitako makina txikien eta ekipamenduen motak, osagaiak eta erabilera. 

 
2.  Azpiegituren instalazioa: 

- Itzaltegiak eta itzala egiteko mailen motak. Berotegien, mintegien eta tunelen motak. 
- Estalki-materialak. Haize-babesen motak. 
- Ureztatzeko sistemak. 
- Lur-estalkien motak. 
- Azpiegitura txikiak instalatzeko erabilitako makina txikien eta ekipamenduen motak, osagaiak eta erabilera. 

 
3.  Ereintza, landaketa eta birlandaketa 

− Landareen ezaugarri morfologikoak. 
− Hazia, landaretxoa eta landarea prestatzeko, egokitzeko eta kontserbatzeko metodoak. 
− Ereintza-, birlandaketa- eta landaketa-eragiketak. 
− Landaketa- eta ereintza-sistemak. 
− Ereintza-garaiak. 
− Ereintza-dosiak. 
− Landaketa-tarteak. 
− Hazitegiak, oinarria, erretiluak, hazi-kaxak eta edukiontziak. 
− Ugalketa- eta hedapen-lanak, eskatzen diren produktuak, materialak eta instalazioak erabiliz. 
− Landareak mintegi eta berotegietan produzitzeko eta babesteko behar diren eragiketak. 
− Laboreak ereiteko, birlandatzeko edo landatzeko erabilitako makina txikien eta ekipamenduen motak, osagaiak eta erabilera. 

 
4. Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak nekazaritza-jardueretan 

- Nekazaritza-jardueretako araudia eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak. 
- Nekazaritza-jardueretarako araudia eta ingurumen-babeseko neurriak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Ez dago sartzeko eskakizunik 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: NEKAZARITZAKO JARDUERA OSAGARRIAK  
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