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IZENA 
MINTEGIETAKO, LORATEGIETAKO ETA LOREZAINTZA-ZENTROETAKO JARDUERA OSAGARRIAK 

 

KODEA 
 AGAO0108 

 

LANBIDE-ARLOA 
Nekazaritza. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Lorezaintza. 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
AGA164_1 Mintegietako, lorategietako eta lorezaintza-zentroetako jarduera osagarriak (2006ko urriaren 27ko 1228/2006 

Errege Dekretua). 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 

 

GAITASUN OROKORRA 
Eragiketa osagarriak egitea lorategiak, parkeak eta berdeguneak ezartzeko eta mantentzeko eta landareak mintegietan eta 
lorezaintza-zentroetan produzitzeko eta mantentzeko, betiere goragokoen argibideei edo lan-planari jarraikiz eta laneko 
arriskuak prebenitzeko neurriak eta kalitateko eta ingurumena babesteko neurriak betez. 

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0520_1: Landareak mintegietan eta lorezaintza-zentroetan produzitzeko eta mantentzeko eragiketa osagarriak egitea. 

-  UC0521_1: Lorategiak, parkeak eta berdeguneak instalatzeko eragiketa osagarriak egitea. 
- UC0522_1: Lorategiak, parkeak eta berdeguneak mantentzeko eragiketa osagarriak egitea. 

 
LANBIDE-INGURUNEA 

 
Lanbide-esparrua 
Bere lanbide-jarduna enpresa publikoetan garatzen du, tokiko edo autonomia-erkidegoko administrazioan edo 
Estatuko administrazio orokorrean, ingurumen-eremuan, baita lorategiak eta berdeguneak instalatzen eta 
mantentzen dituzten eta landareak produzitzen dituzten enpresa pribatuetan ere. Halaber, oinarrizko mailako 
tratamendu pestizidak egiteko gaitasuna du, dagokion araudiak araututako jardueraren arabera. 
 

Produkzio-sektoreak 
Nekazaritza-sektorean eta lorezaintza-azpisektorean dihardu, honako produkzio-jarduera hauetan: 
Parke, lorategi eta berdeguneetako zerbitzu publikoak. 
Lorezaintza-enpresak. 
Mintegiak eta lorezaintza-zentroak. 
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Lanbideak edo lanpostuak 
9410.006.4 Nekazaritzako peoia, lorezaintza. 
Mintegiko peoia. 
Lorezaintza-zentroko peoia. 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA 
ORDUA

K 
PRESTAKUNTZA-

ATALAK 
ORDU

AK 

MF0520_1 
Mintegietako eta lorezaintza-zentroetako oinarrizko 
eragiketak. 

90   

MF0521_1 
Lorategiak, parkeak eta berdeguneak instalatzeko oinarrizko 
eragiketak. 

90   

MF0522_1  
Lorategiak, parkeak eta berdeguneak mantentzeko oinarrizko 
eragiketak. 

70   

MP0006 
Mintegietako, lorategietako eta lorezaintza-zentroetako 
jarduera osagarrien lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen 
modulua. 

80 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 330 
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1. gaitasun-atala:  
LANDAREAK MINTEGIETAN ETA LOREZAINTZA-ZENTROETAN 
PRODUZITZEKO  
ETA MANTENTZEKO ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA 

 
Kodea: UC0520_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Landareak produzitzeko lurra prestatzea, behar diren erreminta eta lanabesekin eta argibideei jarraikiz. 

BI1.1 Lurra garbitzeko, hondakinak kentzeko eta sastrakaz garbitzeko lanak ezarritako prozedurei jarraikiz egiten 
dira. 

BI1.2 Medeagarri organikoak eta mineralak modu uniformean gehitzen zaizkio lurrari. 

BI1.3 Lurzoruaren lur-lantzea behar den unean eta adierazitako lanabesekin egiten da. 

BI1.4 Lurra prestatzeko lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez 
eta lan horiek ingurumenean izan dezaketen eragina txikiagotuz gauzatzen dira. 

BI1.5 Erabilitako erremintak eta makinak garbitu, ordenatu eta kontserbazio-egoera onean mantendu behar dira. 

LB2: Landareak produzitzeko behar den substratuaren prestaketan laguntzea, argibideei jarraikiz eta material egokiak 
erabiliz. 

BI2.1 Osagai desberdinak modu homogeneoan eta adierazitako proportzioetan nahasten dira, argibideei jarraikiz. 

BI2.2 Medeagarriak eta ongarriak modu homogeneoan gehitzen eta nahasten zaizkio substratuari, argibideei 
jarraikiz. 

BI2.3 Beharrezkoa den ur-kantitatea substratuaren hezetasun-maila egokiari eusteko gaineratzen da, argibideei 
jarraikiz. 

BI2.4 Substratua prestatzeko lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak 
betez eta lan horiek ingurumenean izan dezaketen eragina txikiagotuz egiten dira. 

BI2.5 Erabilitako erremintak garbitu, ordenatu eta kontserbazio-egoera onean mantendu behar dira. 

LB3: LB3: Laboreak babesteko eta ureztatzeko azpiegiturak instalatzeko oinarrizko lanak egitea, lan-planari jarraikiz. 

BI3.1 Laboreak babesteko eta ureztatzeko azpiegiturak instalatzeko behar diren zuloak eta zangak adierazitako 
neurriak dituztela bermatuz egiten dira. 

BI3.2 Materialak ezarritako prozedurei jarraikiz deskargatzen, gaineratzen, zabaltzen edo kokatzen dira. 

BI3.3 Laboreak babesteko eta ureztatzeko azpiegiturak instalatzeko oinarrizko lanak enpresaren laneko arriskuak 
prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta lan horiek ingurumenean izan dezaketen eragina 
txikiagotuz gauzatzen dira. 

BI3.4 Erabilitako erremintak garbitu, ordenatu eta kontserbazio-egoera onean mantendu behar dira. 

LB4: Landare-materiala biltzeko eta ugalketarako prestatzeko oinarrizko lanak egitea, lan-planari jarraikiz. 

BI4.1 Landare-materiala aurrez adierazitako gunean, unean eta teknikekin biltzen da. 

BI4.2 Landare-materiala prestatu eta kontserbatu egiten da bere bideragarritasuna ziurtatzeko. 

BI4.3 Landare-materiala biltzeko eta prestatzeko oinarrizko lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko 
planeko espezifikazioak betez eta lan horiek ingurumenean izan dezaketen eragina txikiagotuz gauzatzen dira. 

BI4.4 Erabilitako erremintak garbitu., ordenatu eta kontserbazio-egoera onean mantendu behar dira. 

LB5: Landare-materialaren ugalketa sexualaren oinarrizko lanak egitea, ezarritako planaren arabera. 

BI5.1 Erneketa-mahaiak, hazitegiak eta edukiontziak prestatzen dira ondoren ereiteko. 

BI5.2 Hazia modu uniformean banatzen da, adierazitako sakoneran. 

BI5.3 Lehen ureztatzea arretaz eta adierazitako dosiarekin egiten da. 

BI5.4 Landare-materialaren ugalketa sexualerako oinarrizko lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko 
planean ezarritako espezifikazioak betez eta lan horiek ingurumenean izan dezaketen eragina txikiagotuz 
gauzatzen dira. 

BI5.5 Erabilitako erremintak garbitu (baita desinfektatu ere, beharrezkoa bada), ordenatu eta kontserbazio-egoera 
onean mantendu behar dira. 
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LB6: Landare-materialaren ugalketa begetatiborako oinarrizko lanak egitea, ezarritako planaren arabera. 

BI6.1 Hedapen-mahaiak, baratze-mailak eta edukiontziak prestatzen dira ondoren landatzeko. 

BI6.2 Landare-materiala hedapen-teknikaren arabera maneiatzen da. 

BI6.3 Lehen ureztatzea adierazitako dosiarekin egiten da. 

BI6.4 Landare-materialaren ugalketa begetatiborako oinarrizko lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko 
planean ezarritako espezifikazioak betez eta lan horiek ingurumenean izan dezaketen eragina txikiagotuz 
gauzatzen dira. 

BI6.5 Erabilitako erremintak garbitu (baita desinfektatu ere, beharrezkoa bada), ordenatu eta kontserbazio-egoera 
onean mantendu behar dira. 

LB7: Landare-elementuak produzitzeko eta mantentzeko oinarrizko laborantza-zaintzak egitea, ezarritako planari 
jarraikiz. 

BI7.1 Mintegiaren edota lorezaintza-zentroaren garbiketa behar den maiztasunarekin eta hondakinak sailkatuz eta 
kenduz egiten da. BI7.2 Anomaliak detektatu eta arduradunari jakinarazten zaizkio. 

BI7.3 Produkzioari eta mantentze-lanei lotutako laborantza-lanak behar den unean egiten dira. 

BI7.4 Tratamendu fitosanitarioak modu uniformean aplikatzen dira, adierazitako dosi eta ekipamenduarekin eta 
dagokion unean. 

BI7.5 Landare-materiala produzitzeko eta mantentzeko oinarrizko laborantza-zaintzak enpresaren laneko arriskuak 
prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta lan horiek ingurumenean izan dezaketen eragina 
txikiagotuz gauzatzen dira. 

LB8: Landarea sustraitik ateratzeko eta mintegian landatzeko oinarrizko lanak egitea, argibideei jarraikiz. 

BI8.1 Zangak eta zuloak landarearen neurrietara egokituz egiten dira. 

BI8.2 Landarea ateratzen da eta, beharrezkoa bada, sustrai-lurdun landarea prestatzen da. 

BI8.3 Sustrai- eta aire-sistemak ezarritako prozedurei jarraikiz egokitzen dira. 

BI8.4 Landareak adierazitako lekuan eta teknikekin landatzen dira mintegian. 

BI8.5 Landarea sustraitik ateratzeko eta mintegian landatzeko oinarrizko lanak enpresaren laneko arriskuak 
prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta lan horiek ingurumenean izan dezaketen eragina 
txikiagotuz gauzatzen dira. 

BI8.6 Erabilitako erremintak garbitu, ordenatu eta kontserbazio-egoera onean mantendu behar dira. 

LB9: Landarea lorezaintza-zentroko salmenta-puntuan aurkezteko lanak egitea, ezarritako planari jarraikiz. 

BI9.1 Landareari kendu egiten zaizkio hosto lehorrak, ihartutako loreak, belar gaiztoak eta zikinkeria. 

BI9.2 Landarea ezarritako prozedurei jarraikiz etiketatzen da. 

BI9.3 Landarea garraioan izan ditzakeen kalteak saihesteko prestatzen da. 

BI9.4 Landarea aurkezteko oinarrizko lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako 
espezifikazioak betez eta lan horiek ingurumenean izan dezaketen eragina txikiagotuz gauzatzen dira. 

BI9.5 Erabilitako erremintak garbitu, ordenatu eta kontserbazio-egoera onean mantendu behar dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko bitartekoak 
Mintegiko landareak produzitzeko eta mantentzeko materiala eta erremintak. Ugaltzeko eta hedatzeko landare-materiala. 
Norbera babesteko ekipoa. Produktu fitosanitarioak, ongarriak, turbak, hondarrak, landare-lurrak. Ureztapen- eta 
fertirrigazio-ekipamenduak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Formazioari, garapenari, loraketari eta egoera sanitarioari dagokionez, egoera egokian dauden landare-elementuak. 

Jardunerako baldintza egokietan dagoen lorezaintza-zentroko salmenta-puntua. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lurzoruei, klimatologiari eta botanikari buruzko informazioa. Botanikari, florari eta landare-ekologiari buruzko 
eskuliburuak. Landare-espezieen eta haien ezaugarrien katalogoak. Mintegi-landareen eta gainerako landare-
materialaren zerrendak. Ureztatze-, ongarritze- eta laborantza-sistemei buruzko eskuliburuak. Ureztatzea: sistemak, 
ezaugarriak eta erabilera. Ureztatze-sistemen erabilerari eta mantentzeari buruzko katalogoak. Hazien, landare-
espezieen eta ongarrien katalogoak. Erabili beharreko espezieei buruzko bibliografia botaniko orokorra eta espezifikoa. 
Makinak erabiltzeko eta mantentzeko katalogoak. Enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana. Ingurumen-araudi 
espezifikoa. 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 
 

 

 
 
 

12

2. gaitasun-atala: 
LORATEGIAK, PARKEAK ETA BERDEGUNEAK INSTALATZEKO  
ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA 

 

Kodea: UC0521_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Landare-materiala ezartzeko lurra prestatzea, behar diren erreminta eta lanabesekin eta argibideei jarraikiz. 
BI1.1 Lurra garbitzeko, hondakinak kentzeko eta sastrakaz garbitzeko lanak ezarritako prozedurei jarraikiz egiten 
dira. 
BI1.2 Medeagarri organikoak eta mineralak modu uniformean gehitzen zaizkio lurrari. 
BI1.3 Lurzoruaren lur-lantzea behar den unean eta adierazitako lanabesekin egiten da. 
BI1.4 Lurra prestatzeko lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez 
eta ingurumenean izan dezaketen eragina txikiagotuz gauzatzen dira. 
BI1.5 Erabilitako erremintak eta makinak garbitu, ordenatu eta kontserbazio-egoera onean mantendu behar dira. 

LB2: Plantazioen banaketa lekuan bertan markatzea lan-planera egokitzeko. 
BI2.1 Krokisak edota planoak behar bezala interpretatzen dira. 
BI2.2 Landare-elementuek lurrean duten kokapena ezarritako teknikak eta baliabideak erabiliz markatzen da. 
BI2.3 Altzarien eta ekipamendu-elementuen kokalekua teknika eta baliabide egokienak erabiliz zehazten da. 

LB3: Azpiegiturak instalatzeko oinarrizko lanak egitea, lan-planari jarraikiz. 
BI3.1 Zuloak eta zangak adierazitako neurriekin, segurtasun-baldintzetan eta ingurumena errespetatuz egiten dira. 
BI3.2 Materialak ezarritako prozedurei jarraikiz deskargatzen, gaineratzen, zabaltzen edo kokatzen dira, betiere 
segurtasun-baldintzetan eta ingurumena errespetatuz. 
BI3.3 Erabilitako erremintak garbitu, ordenatu eta kontserbazio-egoera onean mantendu behar dira. 

LB4: Landareak argibideei jarraikiz deskargatzea eta babestea, beren bideragarritasuna bermatzeko. 
BI4.1 Landare-materiala arretaz deskargatzen da kalteak saihesteko. 
BI4.2 Landarea baldintza egokietan biltegiratzen da landatu arte. 
BI4.3 Landareak teknika osagarrien bidez egokitzen dira landaketarako. 
BI4.4 Deskarga- eta biltegiratze-eragiketak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako 
espezifikazioak betez eta lan horiek ingurumenean izan dezaketen eragina txikiagotuz gauzatzen dira. 
BI4.5 Erabilitako erremintak garbitu., ordenatu eta kontserbazio-egoera onean mantendu behar dira. 

LB5: Landaketa sustraitze egokia ziurtatzeko moduan egitea, argibide teknikoei jarraikiz. 
BI5.1 Zuloak edota zangak ezarri beharreko landarearen araberako neurrira egiten dira. 
BI5.2 Medeagarriak edota hondoko ongarriak modu egokian nahasten dira. 
BI5.3 Landarea adierazitako posizioan eta sakoneran ipintzen da, landatu ondoren lurzorua trinkotuz. 
BI5.4 Landareak ezarritako prozedurei jarraikiz zurkaiztatzen eta babesten dira. 
BI5.5 Ezartze-ureztatzea adierazitako dosiarekin egiten da. 
BI5.6 Landaketa enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta lan horiek 
ingurumenean izan dezaketen eragina txikiagotuz gauzatzen da. 
BI5.7 Erabilitako erremintak eta ekipamenduak garbitu, ordenatu eta kontserbazio-egoera onean mantendu behar 
dira. 

LB6: Argibideei jarraikiz soropilak ereitea edota zotalak ezartzea jaiotze edo sustraitze on bat lortzeko. 
BI6.1 Lurraren prestaketa ereintzaren eta soropilen ezarpenaren premia espezifikoetara egokitzen da. 
BI6.2 Ereintza / ezarpena adierazitako hazi-nahasketarekin egiten da, zehaztutako teknikak edota baliabideak 
erabiliz. 
BI6.3 Ereintza edo zotalak behar bezala ureztatzen dira. 
BI6.4 Lehen ebaketa adierazitako unean egiten da. 
BI6.5 Ereintza edo ezarpena enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez 
eta lan horiek ingurumenean izan dezaketen eragina txikiagotuz gauzatzen da. 
BI6.6 Erabilitako erremintak eta ekipamenduak garbitu, ordenatu eta kontserbazio-egoera onean mantendu behar 
dira. 
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Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko bitartekoak 
Marrazketa-materiala. Lorategiak, parkeak eta berdeguneak instalatzeko materiala, makinak eta erremintak. Norbera 
babesteko ekipoa. Ongarriak, turbak, hondarrak, landare-lurrak, haziak eta landare-materiala. Espezieen inbentarioa. 
Ureztapen- eta fertirrigazio-ekipamenduak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Ezarritako lorategia, parkea edo berdegunea. Formazioari, garapenari, loraketari eta egoera sanitarioari dagokionez, 
egoera egokian dauden landare-elementuak. Lorategiko azpiegiturak eta altzariak ondo instalatuak eta egoera onean. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lurzoruei, klimatologiari eta botanikari buruzko informazioa. Botanikari eta florari buruzko eskuliburuak. Landare-
espezieen eta haien ezaugarrien katalogoak. Ureztatze-, ongarritze- eta laborantza-sistemei buruzko eskuliburuak. 
Hainbat forma, kolore eta tamainatako lorezaintza-landareak (zuhaitzak, zuhaixkak eta belarkiak). Jardun beharreko 
lursaileko flora autoktonoa. Ureztatzea: sistemak, ezaugarriak eta erabilera. Ureztatze-sistemen erabilerari eta 
mantentzeari buruzko katalogoak. Lorategietako altzariak eta hainbat azpiegitura-material erabiltzeko argibideak. Hazien 
eta ongarrien katalogoak. Erabili beharreko espezieei buruzko bibliografia botaniko orokorra eta espezifikoa. Azpiegitura-
materialaren katalogoak. Makinak erabiltzeko eta mantentzeko katalogoak. Laneko arriskuak prebenitzeko plana. 
Ingurumen-araudi espezifikoa. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
LORATEGIAK, PARKEAK ETA BERDEGUNEAK MANTENTZEKO  
ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA 

 

Kodea: UC0522_1 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Argibideei jarraikiz lorategia, parkea edo berdegunea ureztatzea ur-premiak asetzeko. 
BI1.1 Ureztatze-elementuen funtzionamendua egiaztatu egiten da, eta gorabeherak jakinarazi. 
BI1.2 Matxura sinpleak konpondu egiten dira, eta kaltetutako elementuak modu eraginkorrean aldatu. 
BI1.3 Eskuz egindako ureztatzeetan behar den ur-kantitatea modu uniformean aplikatzen da. 
BI1.4 Ureztatzea enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta lan horiek 
ingurumenean izan dezaketen eragina txikiagotuz gauzatzen da. 
BI1.5 Erabilitako ekipamenduak eta erremintak garbitu, ordenatu eta kontserbazio-egoera onean mantendu behar 
dira. 

LB2: Lorategia, parkea edo berdegunea argibideei jarraikiz ongarritzea, landareak modu egokian garatzeko. 
BI2.1 Ongarria modu homogeneoan banatzen da, adierazitako dosi eta ekipamenduarekin eta dagokion unean. 
BI2.2 Ongarritzea enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta lan 
horiek ingurumenean izan dezaketen eragina txikiagotuz gauzatzen da. 
BI2.3 Erabilitako ekipamenduak eta erremintak garbitu, ordenatu eta kontserbazio-egoera onean mantendu behar 
dira. 

LB3: Lorategia, parkea edo berdegunea modu egokian mantentzeko ohiko laborantza-eragiketak egitea. 
BI3.1 Lorategiaren, parkearen edo berdegunearen garbiketa behar den maiztasunarekin eta sortutako hondakinak 
sailkatuz eta kenduz egiten da. 
BI3.2 Lorategiaren mantentze-lanetan gertatutako anomaliak detektatu eta arduradunari jakinarazten zaizkio. 
BI3.3 Laborantzako mantentze-lanak behar den unean egiten dira. 
BI3.4 Tratamendu fitosanitarioak modu uniformean aplikatzen dira, adierazitako dosi eta ekipamenduarekin eta 
dagokion unean. 
BI3.5 Laborantza-lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta lan 
horiek ingurumenean izan dezaketen eragina txikiagotuz gauzatzen da. 
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BI3.6 Erabilitako ekipamendu eta erremintak garbitu (baita desinfektatu ere, beharrezkoa bada), ordenatu eta 
kontserbazio-egoera onean mantendu behar dira. 

LB4: Argibideei jarraikiz azpiegituren oinarrizko kontserbazioa gauzatzea, erabilera-egoera onean mantentzeko. 
BI4.1 Azpiegituretako anomaliak detektatu eta arduradunari jakinarazten zaizkio. 
BI4.2 Azpiegiturak kontserbatzeko lanak behar den unean egiten dira. 
BI4.3 Azpiegiturak kontserbatzeko oinarrizko eragiketak enpresaren lan-arriskuen prebentzio-planean ezarritako 
espezifikazioak betez eta ingurumena kaltetu gabe egiten dira. 
BI4.4 Erabilitako ekipamenduak eta erremintak garbitu, ordenatu eta kontserbazio-egoera onean mantendu behar 
dira. 

LB5: Soropilen eta belardien mantentze-lanak argibideei jarraikiz egitea kontserbazio-egoera ona lortzeko. 
BI5.1 Anomaliak detektatu eta arduradunari jakinarazten zaizkio. 
BI5.2 Mantentze-lanak behar den unean egiten dira. 
BI5.3 Soropilen eta belardien mantentze-lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako 
espezifikazioak betez eta lan horiek ingurumenean izan dezaketen eragina txikiagotuz gauzatzen dira. 
BI5.4 Erabilitako ekipamenduak eta erremintak garbitu, ordenatu eta kontserbazio-egoera onean mantendu behar 
dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko bitartekoak 
Norbera babesteko ekipoa. Ongarriak, turbak, hondarrak, haziak eta landare-elementuak. Lorategia mantentzeko 
makinak, erremintak eta lanabesak. Ureztatze-materialak eta oinarrizko azpiegitura-elementuak. Fertirrigazio-
ekipamenduak. Tratamendu-ekipamenduak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Lorategia, parkea edo berdegunea kontserbazio-egoera onean. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Hainbat forma, kolore eta tamainatako lorezaintza-landareak (zuhaitzak, zuhaixkak eta belarkiak). Jardun beharreko 
lursaileko flora autoktonoa. Ureztatze-katalogoak: sistemak, ezaugarriak eta erabilera. Lorategietako altzarien eta 
hainbat azpiegitura-materialen katalogoa. Landare-espezieen katalogoak. Landareen eta gune geografikoen araberako 
izurri eta gaixotasun zehatzak. Makinak erabiltzeko eta mantentzeko katalogoak. Erabili beharreko espezieei buruzko 
bibliografia botaniko orokorra eta espezifikoa. Laneko arriskuak prebenitzeko plana. Ingurumen-araudi espezifikoa. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
MINTEGIETAKO ETA LOREZAINTZA-ZENTROETAKO 

OINARRIZKO ERAGIKETAK 

 
2. prestakuntza-modulua:  

LORATEGIAK, PARKEAK ETA BERDEGUNEAK INSTALATZEKO 
OINARRIZKO ERAGIKETAK  

 
3. prestakuntza-modulua:  

LORATEGIAK, PARKEAK ETA BERDEGUNEAK MANTENTZEKO 
OINARRIZKO ERAGIKETAK  

  
4. prestakuntza-modulua:  

MINTEGIETAKO, LORATEGIETAKO ETA  
LOREZAINTZA-ZENTROETAKO JARDUERA OSAGARRIEN 

LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1. prestakuntza-modulua:  
MINTEGIETAKO ETA LOREZAINTZA-ZENTROETAKO OINARRIZKO 
ERAGIKETAK 
 

Kodea: MF0520_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0520_1 Landareak mintegietan eta lorezaintza-zentroetan produzitzeko 

eta mantentzeko eragiketa osagarriak egitea. 

 
Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Lurzoru-, medeagarri- eta ongarri-mota nagusiak zehaztea eta lurra prestatzeko lanak egitea, baliabide egokiak erabiliz 
eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI1.1 Kasu bakoitzean sastrakaz garbitzeko eta garbiketarako egokiak diren sistemak deskribatzea.  
EI1.2 Lurzoru-motak testuraren arabera bereiztea. 
EI1.3 Medeagarri- eta ongarri-motak eta horiek aplikatzeko metodoak azaltzea. 
EI1.4 Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak oinarrizko mailan identifikatzea. 
EI1.5 Lurra ezarritako helburuaren arabera prestatzeko lanak deskribatzea. 
EI1.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Lurra prestatzeko lanak egitea, erreminta egokiak erabiliz. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta araudia 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 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

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

A3: Laboreak babesteko eta ureztatzeko sistemak eta elementuak deskribatzea, eta horiei dagozkien azpiegiturak 
instalatzeko oinarrizko lanak egitea, betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta 
ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI3.1 Laboreak babesteko sistemak identifikatzea. 
EI3.2 Laboreak babesteko azpiegiturak instalatzeko lanak deskribatzea. 
EI3.3 Landare-produkzioan erabilitako ureztatze-sistemak aipatzea. 
EI3.4 Ureztatze-sistema ohikoenen elementuak zerrendatzea. 
EI3.5 Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak oinarrizko mailan identifikatzea. 
EI3.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Laboreak babesteko azpiegituren oinarrizko instalazio-lanak egitea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 
- Ureztatze-sistema baten oinarrizko instalazioa egitea. 

A4: Landare-produkzioan landare-materiala biltzeko, prestatzeko eta kontserbatzeko erabiltzen diren teknikak definitzea eta 
teknika horiek kasu praktiko batean aplikatzea, betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak 
eta ingurumen-araudia betez. 

EI4.1 Hedapenerako erabilitako landare-elementuak identifikatzea. 
EI4.2 Landare-materiala biltzeko teknikak definitzea. 
EI4.3 Landare-materiala prestatzeko teknikak ezagutzea. 
EI4.4 Landare-materiala kontserbatzeko teknikak aipatzea. 
EI4.5 Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak oinarrizko mailan identifikatzea. 
EI4.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Landare-materiala jasotzea eta garbitzea. 

1 



 
 

Mintegietako, lorategietako eta 
lorezaintza-zentroetako jarduera osagarriak 

 

 
 

 

17 

- Landare-materiala prestatzea eta kontserbatzea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 

A5: Hedapen begetatiboan erabilitako teknikak eta materialak azaltzea eta landare-materialaren ugalketarako oinarrizko 
lanak egitea, betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia betez. 

EI5.1 Landare-materialaren hedapen begetatiboan erabili beharreko baliabideak deskribatzea. 
EI5.2 Hedapen begetatiboko teknika ohikoenak identifikatzea. 
EI5.3 Hedapen begetatiboko lanak deskribatzea. 
EI5.4 Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak oinarrizko mailan identifikatzea. 
EI5.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Hedapen-mahaiak, baratze-mailak eta edukiontziak prestatzea. 
- Landare-materiala hedapen-teknikaren arabera maneiatzea. 
- Materiala ezarri ondorengo lehen ureztatzea egitea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 

A6: Hedapen sexualean erabilitako teknikak eta materialak azaltzea eta landare-materialaren ugalketarako oinarrizko lanak 
egitea, betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia betez. 

EI6.1 Landare-materialaren hedapen sexualean erabili beharreko baliabideak deskribatzea. 
EI6.2 Ereintza-teknikak identifikatzea. 
EI6.3 Ereintza-lanak deskribatzea. 
EI6.4 Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak oinarrizko mailan identifikatzea. 
EI6.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Erneketa-mahaiak, hazitegiak eta edukiontziak prestatzea. 
- Hazia modu uniformean eta adierazitako sakoneran banatzea. 
- Ereintzaren ondorengo lehen ureztatzea arretaz egitea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 

A7: Landare-elementuen produkzioan eta mantentzean aplikatutako oinarrizko laborantza-zaintzak deskribatzea, eta 
birlandaketa, bakantzea eta zurkaiztatzea egitea, baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta 
ingurumen-araudia betez. 

EI7.1 Birlandaketa-teknikak identifikatzea. 
EI7.2 Hazitegiko bakantze-premiak zehaztea. 
EI7.3 Zurkaiztatze-teknikak deskribatzea. 
EI7.4 Laborantza-eremuetako ingurumen-baldintzak kontrolatzeko teknikak buruz ikastea. 
EI7.5 Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak oinarrizko mailan identifikatzea. 
EI7.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Birlandaketak egitea landareen bideragarritasuna bermatzeko. 
- Hazitegian bakantzeak egitea landaretxoen garapena ziurtatzeko. 
- Zurkaiztatzeak egitea teknika eta baliabide egokiak erabiliz. 
- Laborantza-eremuetan ingurumen-baldintzak kontrolatzea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 

A8: Landarea sustraitik ateratzeko eta mintegian landatzeko teknikak zerrendatzea eta merkaturatzeko prestatzea, baliabide 
egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia betez. 

EI8.1 Landarea sustraitik ateratzeko teknikak deskribatzea. 
EI8.2 Landarea mintegian landatzeko teknikak azaltzea. 
EI8.3 Landarea sustraitik ateratzeko lanak zerrendatzea. 
EI8.4 Landarea mintegian landatzeko lanak zerrendatzea. 
EI8.5 Landareen sustrai- eta aire-sistemak egokitzeko teknikak definitzea. 
EI8.6 Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak oinarrizko mailan identifikatzea. 
EI8.7 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Landarea sustraitik arretaz ateratzea. 
- Landarea mintegiko gune egokietan landatzea. 
- Landareen sustrai- eta aire-sistemak egokitzea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 

A9: Landarea kontserbatzeko eta lorezaintza-zentroko salmenta-puntuan aurkezteko oinarrizko lanak egitea. 
EI9.1 Etiketa-motak identifikatzea. 
EI9.2 Landarea garraiatzean babesteko teknikak deskribatzea. 
EI9.3 Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak oinarrizko mailan identifikatzea. 
EI9.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 
 

 

 
 
 

18

- Landarea aurkezteko garbitzea. 

- Landarea behar bezala etiketatzea. 

- Landarea garraiatzean babestea eta biziraupena ziurtatzea. 

- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 
 

Edukiak: 

1.  Mintegietako eta lorezaintza-zentroetako azpiegiturak: 
- Mintegi bat edo lorezaintza-zentro bat instalatzeko kontuan hartu beharreko oinarrizko faktoreak: 

• Klima (tenperatura, hezetasuna, argiztapena, haizea eta abar). 

• Lurraren ezaugarriak. 

• Ura. 

• Zerbitzuak (elektrizitatea, telefonoa eta abar). 

• Komunikazioak. 

- Espazioaren banaketa: 

• Kalkuluak eta neurketak. 

• Lekuaren arrazionalizazioa. 

- Mintegi bat edo lorezaintza-zentro bat osatzen duten oinarrizko instalazioak: 

• Landare-produkziorako instalazioak. 

• Landare-ugalketarako instalazioak. 

• Landare-materialaren kontserbaziorako eta mantentzerako instalazioak. 

• Langune espezifikoak. 

• Landare-babeserako instalazioak. 

• Ureztatze- eta drainatze-instalazioak. 

• Biltegiak eta tangak. 

- Ingurumen-kontroleko teknikak: 

• Berokuntza. 

• Hoztea. 

• Hezedura. 

• Argiztapena. 

• Ongarritze karbonikoa. 

2.  Hazkuntza-ingurunearen prestaketa: 
- Lurzoruen ezaugarri fisikoak 

• Testura. 

• Egitura. 

• Porositatea. 

• Iragazkortasuna. 
- Lurzoruen laginketa. 
- Lurzoruaren laborantza: 

• Helburuak. 

• Baldintzatzaileak. 

• Gehien erabilitako makinak eta lanabesak. 
- Hondoko ongarriak eta medeagarriak: 

• Motak. 

• Ezaugarriak. 

• Aplikazioa. 
- Lurzoruen desinfekzioa: 

• Desinfekzioaren helburuak. 

• Desinfekzio-teknikak. 
- Substratuak eta edukiontziak: 

• Substratuak egiteko osagaiak (motak, ezaugarriak eta abar). 

• Edukiontzi-motak eta aplikazioak. 

• Substratuen prestaketa (nahasketa, desinfekzioa, zuzenketa eta abar). 
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3.  Landare-produkzioa: 
- Hedapen-teknikak: 

• Ugalketa sexuala edo hazi bidezkoa. 

• Ugalketa asexuala edo begetatiboa. 

• Bi tekniken abantailak eta eragozpenak. 

- Ugalketa sexuala: 

Hazien bilketa (garaia, heldutasun-egoera, hazitegi-baratzea eta abar). 

• Hazien biltegiratzea (kontserbazio-baldintzak, egokitzea, kontserbazio-teknikak eta abar). 

• Haziaren kalitatea zehazten duten faktoreak. 

• Aurretiko erneketako teknikak. 

• Ereintza-metodoak. 

- Ugalketa sexuala: 

• Landare-materialaren bilketa. 

• Landare-materialaren biltegiratzea. 

• Landare-materialaren tratamenduak. 

• Hedapen begetatiboko teknikak. 

- Hedapen-oheen maneiua: 
• Motak. 

• Kokapena eta babesa. 
• Hasierako laborantza-lanak (asentuko ureztatzea, tratamendu fitosanitarioak eta abar). 

4.  Mintegietako eta lorezaintza-zentroetako landareen maneiua: 
- Landare-produkzioari lotutako laborantza-lanak: 

• Birlandaketa. 
• Bakantzea. 
• Landareak sustraitik ateratzea. 
• Mintegian landatzea. 

- Landareen mantentze-lanei lotutako laborantza-lanak: 

• Ureztatzea. 

• Ongarritzea. 

• Inausketa. 

• Zurkaiztatzea. 

• Tratamendu fitosanitarioak. 

• Hazkundea kontrolatzeko teknikak (udako kimaketa, hostoak kentzea, hormonak aplikatzea eta abar). 

5.  Landareen merkaturatzea: 
- Landareak merkaturatzeko prestatzea. 

• Egokitzea. 
• Etiketatzea. 
• Enbalajea. 
• Garraioa (pasaporte fitosanitarioa). 

- Landareak produzitzeko eta merkaturatzeko enpresak: 

• Enpresa-motak. 

• Merkaturatze-prozesua. 

• Landare apaingarrien merkatua. 
- Merkataritza-mintegi baten edo lorezaintza-zentro baten antolaketa. 

6.  Mintegietako eta lorezaintza-zentroetako landareen produkzio- eta mantentze-arloan 
indarrean den oinarrizko araudia: 
- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 

- Kalitate-arauak. 

- Ingurumen-babeserako arauak. 
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2. prestakuntza-modulua:  
LORATEGIAK, PARKEAK ETA BERDEGUNEAK INSTALATZEKO 
OINARRIZKO ERAGIKETAK 
 

Kodea: MF0521_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0521_1 Lorategiak, parkeak eta berdeguneak instalatzeko eragiketa 

osagarriak egitea. 
 

Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Lorategi bat ezartzeko lurra prestatzeko eragiketak deskribatzea eta eragiketa horiek kasu praktiko batean egitea, 
betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI1.1 Kasu bakoitzean sastrakaz garbitzeko eta garbiketarako egokiak diren sistemak deskribatzea. 
EI1.2 Lurzoru-motak testuraren arabera bereiztea. 
EI1.3 Medeagarri- eta ongarri-motak eta horiek aplikatzeko metodoak buruz ikastea. 
EI1.4 Lorezaintzan erabiltzen diren substratu-motak deskribatzea. 
EI1.5 Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak oinarrizko mailan identifikatzea. 
EI1.6 Lurra ezarritako helburuaren arabera prestatzeko lanak deskribatzea. 
EI1.7 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

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

A2: Parke bati edo lorategi bati dagozkion neurketak eta zuinketa-eragiketak egitea, ezarritako tekniken arabera eta 
argibideei jarraiki: 

EI2.1 Oinarrizko plano edo krokis batean bildutako informazioa interpretatzea. 
EI2.2 Lorategiko, parkeko edo berdeguneko elementuak lekuan bertan kokatzea emandako krokis edo planoaren bidez. 
EI2.3 Irudi geometriko sinpleak lekuan bertan irudikatzea. 
EI2.4 Lurzati erregularren azalerak kalkulatzea planoan edo lekuan bertan. 
EI2.5 Planoan eta lekuan bertan neurketa sinpleak egitea.  

A3: Lorategi edo parke bateko azpiegitura-motak azaltzea eta horiek instalatzeko oinarrizko lanak egitea, betiere baliabide 
egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI3.1 Ureztatze- eta drainatze-elementuak deskribatzea eta identifikatzea, erabili beharreko sistemaren arabera. 
EI3.2 Hainbat azpiegituratan erabilitako eraikuntza-materialak aipatzea. 
EI3.3 Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak oinarrizko mailan identifikatzea. 
EI3.4 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Lorategi, parke edo berdegune bateko azpiegitura osagarrien instalazioa egitea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 

A4: Landareen oinarrizko ezaugarri morfologiko eta fisiologikoak identifikatzea eta lorezaintzan erabiltzen diren landare 
apaingarrien espezie nagusiak ezagutzea. 

EI4.1 Landareen organo nagusiak eta haien funtzioak ezagutzea. 
EI4.2 Dagokion eremuko lorezaintzan erabiltzen diren landare-espezie nagusiak identifikatzea. 
EI4.3 Lorezaintzan erabilitako espezieen ezaugarri eta eskakizun nagusiak identifikatzea. 

A5: Landareak egokitzeko beharrezkoak diren eragiketak azaltzea eta lorategi batean landare-espezieak ereitea edo 
landatzea haien bizirautea bermatzeko moduan, betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak 
eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI5.1 Landatu aurretik landareak egokitzeko egin behar diren eragiketak zerrendatzea. 
EI5.2 Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak oinarrizko mailan identifikatzea. 
EI5.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Zuloak eta zangak landatu beharreko espeziea kontuan hartuta egitea erreminta egokiak erabiliz. 
- Landarea jartzerakoan ongarriak eta medeagarriak gehitzea, zurkaiztatzea eta babestea, argibideei jarraikiz. 
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- Ezarpen-ureztatzea adierazitako dosiarekin egitea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 

A6: Soropilak ereiteko eta ezartzeko erabilitako eragiketak eta teknikak zerrendatzea, eta eragiketa eta teknika horiek kasu 
praktiko batean erabiltzea, betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-
araudia betez. 

EI6.1 Soropilak ereiteko edo ezartzeko teknikak deskribatzea. 
EI6.2 Soropilak ereiteko edo ezartzeko erabilitako erreminten eta lanabesen erabilera ezagutzea eta azaltzea. 
EI6.3 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Lurra baldintza onetan uzteko fintzea, baliabide egokiak erabiliz.  
- Haziak modu uniformean banatzea, adierazitako dosi eta nahasketaren arabera eta lurrustela aplikatuz. 
- Zotalak adierazitako prozeduraren arabera jartzea. 
- Lurra trinkotzea eta lehen ureztatzea aplikatzea jaiotzea ziurtatzeko. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 

 

Edukiak 

1.  Lurra prestatzea: 
- Lurzoruen ezaugarri fisikoak: 

• Testura. 

• Egitura. 

• Porositatea. 

• Iragazkortasuna. 
- Lurzoruen laginketa. 
- Lurra prestatu aurretik egin beharreko lanak: 

• Sastrakaz garbitzea. 

• Hondakinak kentzea. 

• Garbitzea. 
- Lurzoruaren lur-lantzea: 

• Helburuak. 

• Baldintzatzaileak. 

• Gehien erabilitako makinak eta lanabesak. 
- Hondoko ongarriak, medeagarriak eta substratuak: 

• Motak. 

• Ezaugarriak. 

• Aplikazioa. 
- Lurzoruen desinfekzioa: 

• Helburuak. 

• Teknikak. 

2.  Zuinketa-lanak: 
- Lorezaintza-proiektu bateko planoak: 

• Legendetan erabilitako sinbologia. 

• Planoen eta krokisen oinarrizko interpretazioa. 
- Lorategi-eremu bateko elementuen zuinketa: 

• Zuinketa-lanabesak. 

• Zuinketa-teknikak. 

• Azalera erregularrak neurtzea eta kalkulatzea. 

• Seinaleztapen- eta markaketa-eragiketak. 

3.  Lorategi-eremuetako azpiegiturak, ekipamenduak eta altzariak eraikitzea eta instalatzea: 
- Lorategi-eremu bateko oinarrizko azpiegiturak: 

• Drainatze-sistemak (motak, osagaiak eta instalazioa). 

• Ureztatze-sistemak (motak, osagaiak eta instalazioa). 

• Itxiturak (motak, materialak eta eraikuntza). 

• Bideak (motak, materialak eta eraikuntza). 

• Igeltserotza-lanak (motak, materialak eta eraikuntza). 
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- Lorategi-eremu bateko ekipamendua eta altzariak (haur-jolasak, luminariak, iturriak, zubiak, bankuak, paperontziak 
eta abar). 

4.  Landare apaingarrien erabilera lorezaintzan: 
- Botanikako nozioak: 

• Landare-morfologia. 

• Landare-fisiologia. 
- Landare apaingarrien espezie nagusiak: 

• Lorezaintzarako erabilerak. 

• Inguruko espezie apaingarri ohikoenak. 

5     Lorategi bateko landare-elementuak ezartzea: 
- Landare-materiala jasotzea: 

• Deskarga. 

• Biltegiratzea. 

• Egokitzea. 
- Zuloak eta zangak egitea: 

• Neurriak. 

• Erabilitako makinak eta erremintak. 
- Landaketa: 

• Gomendatutako garaiak. 

• Landaketa-esparru ohikoenak. 

• Landaketa-teknikak. 
- Ereintza: 

• Gomendatutako garaiak. 

• Dosi ohikoenak. 

• Ereintza-metodoak. 

6.  Soropilen ezarpena: 
- Lurra prestatzea: 

• Egin beharreko lan espezifikoak (fintzea, alperra pasatzea eta abar). 

• Erabilitako makinak eta erremintak. 
- Ereintza: 

• Gomendatutako garaiak. 

• Dosi ohikoenak. 
- Landaketa: 

• Aldaxkak. 

• Zotalak. 
- Hasierako laborantza-lanak (alperra pasatzea, asentuko ureztatzea, tratamendu fitosanitarioak eta abar). 

7.  Lorategi, parke eta berdeguneen instalazioaren arloan indarrean den oinarrizko araudia: 
- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
- Kalitate-arauak. 
- Ingurumenaren babeserako arauak. 

 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua:  
LORATEGIAK, PARKEAK ETA BERDEGUNEAK MANTENTZEKO 
OINARRIZKO ERAGIKETAK 
 

Kodea: MF0522_1 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0522_1 Lorategiak, parkeak eta berdeguneak mantentzeko eragiketa 

osagarriak egitea. 
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Iraupena: 70 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Ureztatze-sistema eta -elementuak identifikatzea eta lorategi, parke edo berdegune bat ureztatzea baliabide egokiak 
erabiliz, eta, betiere, ezarritako prozedurak, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI1.1 Lorezaintzan erabiltzen diren ureztatze-sistemak deskribatzea. 

EI1.2 Ureztatze-sistemaren funtzionamendu egokia identifikatzea. 

EI1.3 Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak oinarrizko mailan identifikatzea. 

EI1.4 Lorategi, parke edo berdegune bat ureztatzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Ureztatzea argibideei jarraikiz egitea. 

- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 
A2: Ongarri- eta medeagarri-mota nagusiak zehaztea eta kasu praktiko batean lorategi, parke edo berdegune bat 
ongarritzea, baliabide egokiak erabiliz, eta, betiere, ezarritako prozedurak, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta 
ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI2.1 Medeagarri- eta ongarri-motak eta horiek aplikatzeko metodoak deskribatzea. 

EI2.2 Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak oinarrizko mailan identifikatzea. 

EI2.3 Lorategi, parke edo berdegune bat ongarritzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Ongarritzea modu homogeneoan egitea dagokion ekipamendua erabiliz. 

- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 

A3: Lorategi, parke edo berdegune bateko landare-elementuen mantentze-prozesuak zerrendatzea eta elementu horiek 
baldintza egokietan kontserbatzeko lanak egitea, betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko 
neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI3.1 Lorategi, parke edo berdegune bat mantentzeko eta hobetzeko lanak deskribatzea. 

EI3.2 Lorategi edo berdegune bat osatzen duten landare-elementuen oinarrizko inbentarioa egitea. 

EI3.3 Landare-elementuak inausteko oinarrizko eragiketak identifikatzea. 

EI3.4 Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak oinarrizko mailan identifikatzea. 

EI3.5 Lorategi, parke edo berdegune bat mantentzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Lorategi, parke edo berdegune baten mantentze-lanak egitea, gainbegiratuta. 

- Oinarrizko inausketa-eragiketak egitea, arduradunen jarraibideen arabera. 

- Tratamendu fitosanitarioak aplikatzea, adierazitako dosietan eta adierazitako ekipamendu eta makinekin. 

- Makinak, erremintak eta lanabesak prestatzea eta maneiatzea. 

- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 

A4: Lorategi, parke edo berdegune bateko azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien mantentze-lanak zehaztea eta horiek 
guztiak baldintza egokietan kontserbatzeko lanak egitea, betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko 
neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI4.1 Lorategia, parkea edo berdegunea osatzen duten azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien oinarrizko 
inbentarioa egitea eta horien ezaugarriak deskribatzea. 

EI4.2 Lorategi, parke edo berdegune bateko azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien mantentze-lanak deskribatzea, 
helburuen arabera. 

EI4.3 Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak oinarrizko mailan identifikatzea. 

EI4.4 Lorategi, parke edo berdegune bat mantentzeko eta hobetzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien mantentze- eta hobetze-lanak egitea. 

- Makinak, erremintak eta lanabesak prestatzea eta maneiatzea. 

- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 

EI4.5 Soropilen eta belardien mantentze-lanak zerrendatzea eta lan horiek ikaskuntza-jarduera praktiko batean 
aplikatzea. 

EI4.6 Soropilen eta belardien mantentze- eta hobetze-lanak zehaztea. 

EI4.7 Lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko neurriak oinarrizko mailan identifikatzea. 

EI4.8 Soropilak eta belardiak mantentzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Soropilen eta belardien mantentze-lanak egitea. 

- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 
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Edukiak 

1.  Lorategi-eremuetako landare-elementuen mantentze-lanak: 
- Landare-elementuen oinarrizko inbentarioa. 
- Landare-elementuen mantentze-lanak: 

• Ureztatzea. 
• Ongarritzea. 
• Inausketa. 
• Zurkaiztatzea. 

- Soropilen mantentze-lanak: 

• Segaz ebakitzea. 
• Eskarifikatzea. 
• Aireztapena. 
• Berrereitea eta berrelikatzea. 

• Alperra pasatzea. 

2.  Kontrol fitosanitarioa: 
- Lorezaintzako izurri, gaixotasun eta fisiopatia ohikoenak: 

• Izurri, gaixotasun eta fisiopatia nagusiak eta horien sintomak identifikatzea. 

• Kontrol fitosanitarioko metodoak. 
- - Produktu fitosanitarioak: 

• Sailkapena. 
• Etiketak interpretatzea. 
• Horien erabilerak dakartzan arriskuak. 
• Prebentzio- eta babes-neurriak. 
• Lehen laguntzak. 

- Produktu fitosanitarioak aplikatzea: 
• Dosia kalkulatzea. 
• Salda fitosanitarioak prestatzea. 

• Produktuak emateko ekipoak. 

• Norbera babesteko ekipamenduak. 
- Ingurumen-praktika egokiak produktu fitosanitarioen erabileran. 

3.  Lorategi-eremuetako azpiegitura, ekipamendu eta altzarien mantentze-lanak: 
- Azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien oinarrizko inbentarioa. 
- Oinarrizko mantentze-lanak: 

• Azpiegiturak (garbiketa, matxura txikiak konpontzea, akatsak eta abar). 

• Ekipamendua eta altzariak (garbiketa, azalerak zaharberritzea, mekanismoak edo pieza mugikorrak 
doitzea eta abar). 

4.  Lorategi, parke eta berdeguneen mantentze-arloan indarrean den oinarrizko araudia: 
- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
- Kalitate-arauak. 
- Ingurumenaren babeserako arauak. 

 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua:  
MINTEGIETAKO, LORATEGIETAKO ETA LOREZAINTZA-ZENTROETAKO 
JARDUERA OSAGARRIEN LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0006 
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Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Lurra edo substratua prestatzeko oinarrizko lanak egitea, betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak 
prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI1.1 Sastrakaz garbitzea, hondakinak kentzea eta lurra garbitzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI1.2 Substratuak egiteko osagaiak modu homogeneoan eta adierazitako proportzioetan nahastea. 

EI1.3 Ezarritako medeagarriak eta ongarriak lurrari edo substratuari modu homogeneoan gehitzea. 

EI1.4 Lurra trenpu onean lantzea, ezarritako helburuaren arabera. 

EI1.5 Behar den ur-kantitatea gehitzea substratuan hezetasun-maila egokia lortzeko. 

EI1.6 Erabilitako makinak eta erremintak garbitzea, ordenatzea eta kontserbazio-egoera onean mantentzea. 

A2: Ureztatze- eta drainatze-sistemak instalatzeko eta mantentzeko oinarrizko lanak egitea, betiere baliabide egokiak 
erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI2.1 Behar diren zangak adierazitako neurrietan egitea. 

EI2.2 Ureztatze- eta drainatze-materialak obran bertan deskargatzea eta jartzea, argibideei jarraikiz. 

EI2.3 Ureztatze- eta drainatze-sistemen instalazio- eta mantentze-lanak argibideei jarraikiz egitea. 

EI2.4 Ureztatze- eta drainatze-sistemetan detektatutako anomaliak arduradunari jakinaraztea. 

EI2.5 Erabilitako makinak, ekipamenduak eta erremintak garbitzea, ordenatzea eta kontserbazio-egoera onean 
mantentzea. 

A3: Laboreak babesteko azpiegiturak instalatzeko eta mantentzeko oinarrizko lanak egitea, betiere baliabide egokiak erabiliz 
eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI3.1 Behar diren zulo eta zangak neurri egokiekin egitea. 

EI3.2 Materialak deskargatzea eta obran bertan jartzea, argibideei jarraikiz. 

EI3.3 Azpiegiturak jasotako argibideei jarraikiz instalatzea eta mantentzea. 

EI3.4 Erabilitako makinak, ekipamenduak eta erremintak garbitzea, ordenatzea eta kontserbazio-egoera onean 
mantentzea. 

A4: Landareak produzitzeko erabilitako landare-materiala biltzeko, prestatzeko eta kontserbatzeko oinarrizko eragiketak 
egitea, betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI4.1 Landare-materiala adierazitako gunean eta unean biltzea, teknika egokien bidez. 

EI4.2 Landare-materiala jasotako argibideei jarraikiz prestatzea. 

EI4.3 Landare-materiala kontserbazio-baldintza egokietan mantentzea. 

EI4.4 Erabilitako erremintak garbitzea, desinfektatzea, ordenatzea eta kontserbazio-egoera onean mantentzea. 

EI4.4 Inprimatze digitaleko prozesuan hondakinei dagozkien segurtasun-, mantentze- eta kudeaketa-prozedurak 
aplikatzea. 

A5: Landare-materialaren ugalketarako eta ondorengo oinarrizko laborantza-zaintzetarako oinarrizko eragiketak egitea, 
betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI5.1 Erneketa-mahaiak edota hedapen-mahaiak, baratze-mailak, hazitegiak eta edukiontziak ereintzarako edo 
landaketarako prestatzea. 

EI5.2 Landare-materiala ezarritako hedapen-teknikaren arabera (sexuala edo begetatiboa) maneiatzea. 

EI5.3 Asentuko ureztatzea edo lehen ureztatzea adierazitako dosiarekin egitea. 

EI5.4 Hazitegiko landareak birlandatzea, bideragarritasuna bermatuz. 

EI5.5 Hazitegiak bakantzea gomendatutako dentsitatea lortu arte. 

EI5.6 Laborantza-eremuan ingurumen-baldintzak kontrolatzea. 

EI5.7 Landareak teknika egokia erabiliz zurkaiztatzea. 

EI5.8 Erabilitako makinak, ekipamenduak eta erremintak garbitzea, ordenatzea eta kontserbazio-egoera onean 
mantentzea. 

A6: Mintegietako eta lorezaintza-zentroetako landareak merkaturatzeko oinarrizko lanak egitea, betiere baliabide egokiak 
erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI6.1 Landareak arretaz ateratzea eta aldez aurretik neurri egokiko zanga bat egitea. 

EI6.2 Landarearen aire- eta sustrai-sistemak egokitzea eta, beharrezkoa izanez gero, sustrai-lurdun landarea prestatzea. 

EI6.3 Landareak adierazitako lekuan eta teknika egokiak erabiliz landatzea mintegian. 

EI6.4 Landareak ezarritako prozedurei jarraikiz etiketatzea. 
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EI6.5 Landareak lorezaintza-zentroko salmenta-puntuan aurkezteko prestatzea. 

EI6.6 Garraiatu behar diren landareak babestea, garraiatzean kalterik ez izateko. 

EI6.7 Erabilitako makinak eta erremintak garbitzea, ordenatzea eta kontserbazio-egoera onean mantentzea. 
A7: Lorategietako, parkeetako eta berdeguneetako azpiegiturak, ekipamendua eta altzariak instalatzeko oinarrizko lanak 
egitea, betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI7.1 Lekuan bertan neurketa sinpleak egitea eta lorategiko, parkeko edo berdeguneko landareak ez diren elementuak 
seinaleztatzea, arduradunen argibideei jarraikiz. 

EI7.2 Behar diren zulo eta zangak neurri egokiekin egitea. 

EI7.3 Materialak obran bertan deskargatzea eta jartzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI7.4 Landareak ez diren elementuak instalatzeko oinarrizko eragiketak egitea, jasotako argibideei jarraikiz. 

EI7.5 Erabilitako makinak, ekipamenduak eta erremintak garbitzea, ordenatzea eta kontserbazio-egoera onean 
mantentzea. 

A8: Lorategi, parke edo berdegune bateko landare-espezieak ezartzeko oinarrizko lanak egitea, betiere baliabide egokiak 
erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI8.1 Lekuan bertan neurketa sinpleak egitea eta lorategiko, parkeko edo berdeguneko landare-elementuak 
seinaleztatzea, arduradunen argibideei jarraikiz. 

EI8.2 Landareak ezarritako jarraibideen arabera deskargatzea, biltegiratzea eta egokitzea. 

EI8.3 Behar diren zulo eta zangak neurri egokiekin egitea. 

EI8.4 Medeagarriak edo hondoko ongarriak modu egokian nahastea eta aplikatzea. 

EI8.5 Landareak adierazitako posizioan eta sakoneran arretaz ipintzea, landatu ondoren lurzorua trinkotuz. 

EI8.6 Haziak modu uniformean banatzea, lurrean ezarritako dosiaren arabera. 

EI8.7 Asentuko ureztatzea adierazitako dosiaren arabera egitea. 

EI8.8 Erabilitako makinak, ekipamenduak eta erremintak garbitzea, ordenatzea eta kontserbazio-egoera onean 
mantentzea. 

A9: Soropilak ezartzeko oinarrizko eragiketak egitea, betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko 
neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI9.1 Lurra fintzea ereintzarako edo landaketarako baldintza onetan uzteko. 

EI9.2 Haziak modu uniformean banatzea, adierazitako dosia eta nahasketa erabiliz eta argibideei jarraikiz lurrustela 
aplikatuz. 

EI9.3 Aldaxkak arduradunek adierazitako landaketa-dentsitatea errespetatuz landatzea. 

EI9.4 Zotalak prozedura egokiari jarraikiz jartzea. 

EI9.5 Lurra trinkotzea eta lehen ureztatzea aplikatzea, landarearen jaiotzea edo sustraitzea ziurtatzeko. 

EI9.6 Erabilitako erremintak garbitzea, ordenatzea eta kontserbazio-egoera onean mantentzea. 

A10: Lorategietako, parkeetako eta berdeguneetako azpiegituren, ekipamenduen eta altzarien oinarrizko mantentze-lanak 
egitea, betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI10.1 Lorategi, parke edo berdegune bat osatzen duten baina landareak ez diren elementuen oinarrizko inbentarioa 
egitea. 

EI10.2 Azpiegituretan, ekipamenduan edo altzarietan detektatutako anomaliak arduradunari jakinaraztea. 

EI10.3 Garbitzeko eta hondakinak biltzeko eragiketak argibideei jarraikiz gauzatzea. 

EI10.4 Landareak ez diren elementuak kontserbatzeko oinarrizko eragiketak ezarritako programari jarraikiz egitea. 

EI10.5 Egoera onean ez dauden elementuak ordeztea edo aldatzea, ezarritako prozedurei jarraikiz. 

EI10.6 Erabilitako erremintak garbitzea, ordenatzea eta kontserbazio-egoera onean mantentzea. 

A11: Landare-espezieak mantentzeko oinarrizko lanak egitea, betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak 
prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI11.1 Landare-elementuen oinarrizko inbentario bat egitea, ezarritako prozedurari jarraikiz. 

EI11.2 Dagokion ureztatze-sistema erabiliz eta behar den ur-kantitatea aplikatuz ureztatzea. 

EI11.3 Adierazitako dosiarekin ongarritzea. 

EI11.4 Oinarrizko inausketa-eragiketak egitea, arduradunen jarraibideen arabera. 

EI11.5 Tratamendu fitosanitarioak modu uniformean eta gomendatutako dosiaren arabera aplikatzea. 

EI11.6 Erabilitako makinak, ekipamenduak eta erremintak garbitzea, ordenatzea eta kontserbazio-egoera onean 
mantentzea. 
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A12: Soropilak mantentzeko oinarrizko eragiketa espezifikoak egitea, betiere baliabide egokiak erabiliz eta laneko arriskuak 
prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatuz. 

EI12.1 Soropilen ertzak argibideei jarraikiz ebakitzea eta profilatzea. 

EI12.2 Arduradunek adierazitako uneetan alperra pasatzea. 

EI12.3 Eskarifikatze- eta aireztatze-lanak ezarritako prozedurei jarraikiz gauzatzea. 

EI12.4 Soropilak arduradunen jarraibideen arabera berrereitea eta berrelikatzea. 

EI12.5 Erabilitako makinak, ekipamenduak eta erremintak garbitzea, ordenatzea eta kontserbazio-egoera onean 
mantentzea. 

A13: Enpresaren antolaketa espezifikora egokitzea eta harreman teknikoen eta lan-arloko harremanen sisteman modu 
eraginkorrean integratzea. 

EI13.1 Jasotako argibideak interpretatzea eta gauzatzea, eta garatzen den lanaren erantzukizuna bere gain hartzea. 

EI13.2 Une bakoitzean dagokion pertsonarekin modu eraginkorren komunikatzea. 

EI13.3 Enpresaren lan-erritmora egokitzea, ezarritako eguneko errendimendu-helburuak betez. 

EI13.4 Une oro enpresako lankideekiko, prozedurekiko eta barne-arauekiko errespetuzko jarrera izatea. 

A14: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 

EI14.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 

EI14.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 

EI14.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 

EI14.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 

EI14.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 

EI14.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea une oro. 

 

Edukiak 

1.  Landareak mintegietan eta lorezaintza-zentroetan produzitzeko eta mantentzeko jarduera 
osagarriak: 
- Landareak produzitzeko hazkuntza-ingurunea prestatzea. 

- Ureztatze- eta drainatze-sistemak instalatzea eta mantentzea. 

- Laboreak babesteko azpiegiturak instalatzea eta mantentzea. 

- Hedatu beharreko landare-materiala biltzea, prestatzea eta kontserbatzea. 

- Landare-materialaren hedapen-teknikak (sexuala eta begetatiboa). 

- Landare-produkzioan aplikatutako oinarrizko laborantza-lanak. 

- Landareak mintegietan eta lorezaintza-zentroetan merkaturatzeko egokitzea. 

- Dagozkion laneko arriskuak prebenitzeko arauak aplikatzea. 

- Landare-produkzioan eta mantentzean Ingurumen-Jardunbide Egokiak aplikatzea. 

- Mintegietan eta lorezaintza-zentroetan modu egokian integratzeko behar diren gaitasunak garatzea. 

2.  Lorategiak, parkeak eta berdeguneak instalatzeko eta mantentzeko jarduera osagarriak: 
- Lorategi-eremu bat instalatzeko lurra prestatzea. 

- Lorategi, parke edo berdegune baten zuinketa. 

- Azpiegiturak, ekipamendua eta altzariak instalatzea eta mantentzea. 

- Landare-espezieen ereintza eta landaketa. 

- Soropilen eta belardien ezarpena. 

- Landare-elementuen mantentze-lanetan aplikatutako oinarrizko laborantza-lanak. 

- Soropilak eta belardiak mantentzeko oinarrizko eragiketak. 

- Dagozkion laneko arriskuak prebenitzeko arauak aplikatzea. 

- Lorategiak, parkeak eta berdeguneak instalatzerakoan Ingurumen-Jardunbide Egokiak aplikatzea. 

- Lorezaintza-enpresetan modu egokian integratzeko behar diren ahalmenak garatzea. 

3. Integrazioa eta komunikazioa lantokian: 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 

- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 

- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 

- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
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- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 

- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 

- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0520_1 
Mintegietako eta lorezaintza-
zentroetako oinarrizko 
eragiketak. 

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-
ingeniaria. 

• Biologian lizentziaduna. 

• Nekazaritzako ingeniari teknikoa edo 
basogintzako ingeniari teknikoa. 

• Nekazaritzako eta abeltzaintzako 
enpresen kudeaketa eta 
antolamenduko goi-mailako 
teknikaria. 

• Baliabide naturalen eta paisajistikoen 
kudeaketa eta antolamenduko goi-
mailako teknikaria. 

• Lorezaintzako teknikaria. 

• Nekazaritzaren lanbide-arloko 
lorezaintzaren lanbide-eremuko 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 

MF0521_1 
Lorategiak, parkeak eta 
berdeguneak instalatzeko 
oinarrizko eragiketak. 

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-
ingeniaria. 

• Biologian lizentziaduna. 

• Ingurumen Zientzietan lizentziaduna. 

• Nekazaritzako ingeniari teknikoa edo 
basogintzako ingeniari teknikoa. 

• Baliabide naturalen eta paisajistikoen 
kudeaketa eta antolamenduko goi-
mailako teknikaria. 

• Lorezaintzako teknikaria. 

• Nekazaritzaren lanbide-arloko 
lorezaintzaren lanbide-eremuko 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 

MF0522_1 
Lorategiak,  
parkeak eta berdeguneak 
mantentzeko oinarrizko 
eragiketak. 

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-
ingeniaria. 

• Biologian lizentziaduna. 

• Ingurumen Zientzietan lizentziaduna. 

• Nekazaritzako ingeniari teknikoa edo 
basogintzako ingeniari teknikoa. 

• Baliabide naturalen eta paisajistikoen 
kudeaketa eta antolamenduko goi-
mailako teknikaria. 

• Lorezaintzako teknikaria. 

• Nekazaritzaren lanbide-arloko 
lorezaintzaren lanbide-eremuko 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiria. 

1 urte 3 urte 
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Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

---- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo 
Psikologiako edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko 
titulua dutenak. 

 

---- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta 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 

Erabilera anitzeko gela 30 50 

Lorezaintzako pabiloia 150 150 

Praktiketarako lurra (1) 2.000 3.000 

 

 
(1) Instalazio bereziak: ez dute zentroan egon behar nahitaez. 

 
 

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

Erabilera anitzeko gela X X X 

Lorezaintzako pabiloia X X X 

Praktiketarako lurra X X X 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 

− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta 

Internet. 

− Edizio grafikorako berariazko softwarea.  

− Errotuladorez idazteko arbelak. 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 
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Lorezaintzako pabiloia 

− Lurra lantzeko, landareak produzitzeko eta lorategiak 

instalatzeko eta mantentzeko makinak eta erremintak. 

− Lan-makinak mantentzeko makinak eta erremintak. 

− Tailer-bankuak. 

− Apalak. 

− Instalazio elektrikoa. 

− Aireztapen-sistema. 

− Ur-hargunea. 

− Ura husteko sarea. 

− Hozte-sistema. 

− Suteak itzaltzeko baliabideak. 

− Produktu fitosanitarioak biltegiratzeko indarrean den legeria 

betetzen duen leku itxia. 

− Disparo azkarreko dutxa begi-garbigailuarekin. 

− Lehen laguntzako botikina. 

Praktiketarako lurra 

− Ureztatze-ahoa. 

− Korronte elektrikoko hargunea. 

− Ezarritako landare-elementuak. 

− Itxitura. 

− Bideak. 

− Lorategiko altzariak. 

− Ureztatze-sistema. 

− Instalazio elektrikoa. 

 
Berotegia: 

− Ureztatze-sistema. 

− Mahaiak. 

− Klima kontrolatzeko ekipamenduak. 

− Instalazio elektrikoa. 

 
Itzaltegia: 

− Ureztatze-ahoa edo ureztatze-sistema. 

− Mahaiak. 

− Instalazio elektrikoa. 

 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien 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. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
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IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Ez dago sartzeko eskakizunik 

 
 
 



 

 

 




