
Euskal Enplegu Zerbitzua  

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA HAZKUNTZA-INGURUNEAREN PRESTAKUNTZA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0019 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Lorezaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Lorategien eta berdeguneen instalazioa eta mantentzea Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Lorategien eta berdeguneen instalazioa Iraupena 150 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Lorategien eta berdeguneen instalaziorako eragiketak Iraupena 90 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0531_2 BARRUALDEKO ETA KANPOALDEKO LORATEGIAK ETA BERDEGUNEAK 
INSTALATZEA gaitasun-ataleko LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Lurra prestatzeko ezinbesteko lanak eta baliabide eta makina egokienak deskribatzea, eta, hala badagokio, lorategi edo berdegune bat 

ezartzeko prestakuntza-lanak egitea. 
EI1.1 Barrualdeko lorategia definitzen duten ezaugarriak identifikatzea eta azaltzea. 
EI1.2 Lurzoruaren garbiketa-, laborantza- eta prestakuntza-lanen sekuentzia azaltzea. 
EI1.3 Sastrakak kentzeko eta lurzorua garbitzeko sistemak eta lurzorua prestatzeko bestelako sistemak deskribatzea. 
EI1.4 Lurzorua prestatzeko lan bakoitza aipatzea eta azaltzea. 
EI1.5 Lurzorua prestatzeko lan bakoitzerako makinerien, erreminten eta baliabide egokien erabilera azaltzea eta atzematea. 
EI1.6 Lurzoruaren oinarrizko ezaugarri edafologikoak identifikatzea. 
EI1.7 Lurzoruen prestakuntzan erabilitako mendeagarri- eta ongarri-moten ezaugarriak zerrendatzea eta azaltzea. 
EI1.8 Lorategi edo berdegune bat ezartzeko prestakuntza-lanak egiterakoan kontuan hartu behar diren ingurumen-babeseko neurriak 
eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea. 
EI1.9 Lorategi edo berdegune baten ezarpeneko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Lurzorua garbitzea eta sastrakak kentzea. 
- Lursailaren prestakuntza-lanak egitea. 
- Lurzorua ongarritzea eta mendeatzea. 
- Lan bakoitzerako makina, ekipamendu eta erreminta egokiak hautatzea, prestatzea, maneiatzea eta mantentzea. 
- Prestakuntza-lanen kostuak zehaztea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudi espezifikoa aplikatzea. 

 
A2: Lorezaintzan erabilitako ongarrien, substratuen eta ontzien ezaugarriak azaltzea, eta edukiontziak prestatzea barrualdeko eta/edo 

kanpoaldeko lorategietan erabiliak izateko. 
EI2.1 Edukiontzien prestakuntza-lan bakoitza aipatzea eta azaltzea. 
EI2.2 Lorezaintzan erabilitako substratuen ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.3 Barrualdeko lorezaintzan erabilitako ongarrien ezaugarriak azaltzea. 
EI2.4 Edukiontzien ezaugarriak identifikatzea, materialari, estetikari, neurriei eta iraunkortasunari dagokionez, besteak beste. 
EI2.5 Edukiontzien prestakuntzan erabilitako ekipamenduen eta erreminten erabilera atzematea eta deskribatzea. 
EI2.6 Edukiontziak ezartzeko prestakuntza-lanak egiterakoan kontuan hartu behar diren ingurumen-babeseko neurriak eta laneko 
arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea. 
EI2.7 Barrualdeko eta/edo kanpoaldeko lorategi bateko edukiontzien prestakuntzako behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Edukiontzien prestakuntza-lanak sekuentziatzea. 
- Kasu bakoitzean erabili beharreko substratuak jasotzea eta sailkatzea. 
- Edukiontziak hautatzea helburuaren arabera. 
- Espezie bakoitzerako substratu-nahasketa egokiena egitea. 
- Lan bakoitzerako ekipamendu eta erreminta egokiak hautatzea, prestatzea, maneiatzea eta mantentzea. 
- Beharrezko ongarriak ematea. 
- Edukiontzien prestakuntza-lanen kostuak zehaztea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 
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Edukiak 
1. Lurra prestatzea:  

- Lurzoruen ezaugarri fisikoak: Testura. Egitura. Porositatea. Iragazkortasuna. 
- Lurzoruen ezaugarri kimikoak: pH-a. Eroankortasun elektrikoa. Truke kationikorako gaitasuna. 
- Lurzoruen ezaugarri biologikoak: Materia organikoa eta humusa. Jarduera biologikoa. 
- Lurzoruen laginketa. 
- Lurzoruaren laborantza: Helburuak. Baldintzatzaileak. Laborantza-motak. 
- Lursailaren prestakuntzan gehien erabilitako makinak eta tresnak: Nekazaritza-traktorea. Motokultorea eta motoaitzurra. 

Nekazaritzako tresnak. 
- Hondoko ongarriak eta medeagarriak: Motak. Ezaugarriak. Aplikazioa. 

 
2.  Substratuak: 

- Substratuak lantzeko osagaiak: Turba. Koko-zuntza. Baso-hondakinak. Konposta.  Hondarrak. Legarrak. Pikoia.  Perlita. 
Bermikulita. Bestelako osagaiak. 

- Substratuen ezaugarriak:  Bestelako osagaiak. Dentsitatea. Aireztatzea. Ura hartzeko gaitasuna. Bestelako ezaugarriak. 
- Substratuen prestakuntza: Nahasketak egitea. Zuzenketa. Ongarritzea. Desinfekzioa. 

 
3.  Edukiontziak: 

- Erabilitako materialak: Buztin errea. Plastikoa. Metala. Papera. Landare-zuntzak (turba, egurra, etab.). Zuntz sintetikoak ehundu 
gabeak. Beste material batzuk. 

- Edukiontzien ezaugarriak: Ontzien formak eta bolumenak. Kolorea. Hormen opakotasuna. Porositatea eta iragazkortasuna. 
Sustraien sarpenerako iragazkortasuna. Materialaren iraunkortasuna. 

 
4.  Balioespen ekonomikoa: 

- Aurrekontu txikiak egiteko jarraibideak: 
• Neurketak eta kalkuluak. 
• Merkatuko prezioak. 
• Aurrekontuak egitea. 

- Hazkuntza-ingurunearen prestakuntza-lanen kostuaren balioespena: 
• Lurra prestatzea. 
• Substratuak lantzea. 
• Edukiontzien prestakuntza. 

 
5.  Legedia: 

- Lan-arriskuen prebentzioaren arloko araudia: 
• 31/1995 Legea, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzkoa. 
• Bestelako lege aplikagarriak. 

- Ingurumen-babesaren arloko araudia: 
• Ingurumenaren kutsadurarekin eta hondakinen kudeaketarekin lotuta aplikatu beharreko legeak. 
• Ingurumen-jardunbide egokiak 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

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 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
• Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den 

araudiaren arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Lorategien eta berdeguneen instalazioa eta mantentzea. 
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