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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA LORATEGIEN ETA BERDEGUNEEN INSTALAZIORAKO 

ERAGIKETAK Espezifikoa 
Kodea  UF0020 
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 Hazkuntza-ingurunearen prestakuntza Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0531_2 BARRUALDEKO ETA KANPOALDEKO LORATEGIAK ETA BERDEGUNEAK 
INSTALATZEA gaitasun-ataleko LB1, LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Kanpoaldeko eta barrualdeko lorategi baten zuinketarako beharrezko eragiketak deskribatzea, eta eragiketa horiek kasu praktiko batean 

gauzatzea, lorezaintza-proiektua interpretatuz eta horretarako baliabide egokiak erabiliz. 
EI1.1 Plano baten irudikapen-sistemak eta erabilitako sinbologia interpretatzea. 
EI1.2 Lurzoru baten neurketa-, kubikazio- eta zuinketa-metodoak aurkeztea. 
EI1.3 Neurketa-tresna desberdinak identifikatzea eta horien erabilera azaltzea. 
EI1.4 Lurzoruaren gaineko zuinketa-puntuen seinalizazio-baliabide desberdinak identifikatzea. 
EI1.5 Zuinketaren fase bakoitza aipatzea eta azaltzea. 
EI1.6 Lorategi baten zuinketa egiterakoan kontuan hartu behar diren ingurumen-babeseko neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko 
neurriak adieraztea. 
EI1.7 Lorategi edo berdegune baten zuinketako behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Planoa interpretatzea, elementu guztiekin. 
- Lurzoruaren ezaugarri topografikoak identifikatzea eta zerrendatzea. 
- Zuinketarako beharrezko baliabide materialak identifikatzea. 
- Neurketak, kubikazio txikiak, seinalizazioak eta zuinketa modu sekuentzialean egitea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 

 
A2: Landareak ez diren lorategi edo berdegune bateko elementuak identifikatzea, eta obra txikiak egitea azpiegitura soilak eraikitzeko eta 

ekipamendua eta altzariak instalatzea, proiektuaren espezifikazio teknikoen arabera. 
EI2.1 Barrualdeko eta kanpoaldeko lorategiak izan ditzakeen azpiegiturak deskribatzea, baita horren eraikuntzan erabilitako materialak 
eta baliabideak ere. 
EI2.2 Ureztatze- eta drainatze-sistemak eta horien osagaiak azaltzea. 
EI2.3 Hidroponia-sistema deskribatzea, horren osagaiak identifikatuz. 
EI2.4 Barrualdeko eta kanpoaldeko lorategi baten altzariak aipatzea. 
EI2.5 Konplexutasunik gabeko azpiegitura-obra txikiak egiteko makina, erreminta eta baliabide egokien erabilera eta ekipamenduaren 
eta altzarien instalazioa atzematea eta azaltzea. 
EI2.6 Azpiegituren, ekipamenduaren eta oinarrizko altzarien instalazioa egiterakoan kontuan hartu behar diren ingurumen-babeseko 
neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea. 
EI2.7 Ureztatze- eta/edo drainatze-sistema baten instalazioko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Ureztatze- eta/edo drainatze-sistemaren instalazio-faseak sekuentziatzea. 
- Sistema hidroponikoaren instalazio-faseak sekuentziatzea. 
- Ureztatze- eta/edo drainatze-instalazioa egitea, behar bezala funtzionatzen duela egiaztatuz. 
- Sistema hidroponikoaren instalazioa egitea, behar bezala funtzionatzen duela egiaztatuz. 
- Sistemaren instalazioaren kostuak zehaztea. 
- Lan bakoitzerako makina, ekipamendu eta erreminta egokiak hautatzea, prestatzea, maneiatzea eta mantentzea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 

EI2.8 Lorategi edo berdegune bateko azpiegituren, ekipamenduaren edo altzarien instalazioko behar bezala zehaztutako kasu praktiko 
batean: 

- Lorategiko azpiegitura soilen eraikuntzarako obra txikiak egiteko beharrezko eragiketak sekuentziatzea. 
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- Azpiegitura soilen eraikuntzarako eta ekipamenduaren edo altzarien instalaziorako obra txikiak egitea. 
- Lan bakoitzerako makina, ekipamendu eta erreminta egokiak hautatzea, prestatzea, maneiatzea eta mantentzea. 
- Azpiegituren, ekipamenduaren eta oinarrizko altzarien instalazioaren kostuak zehaztea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 

 
A3: Lorategi bateko landare-espezieak eta horien ezarpenerako sistemak atzematea, eta, kasu praktiko batean, landare-elementuak ereitea 

edo landatzea, lorategiaren edo berdegunearen diseinuarekin bat etorriz. 
EI3.1 Lorategi batean erabilitako landare apaingarri nagusiak identifikatzea, barrualdekoak nahiz kanpoaldekoak, eta espezie 
bakoitzaren ezaugarriak adieraztea. 
EI3.2 Landare-espezieen merkaturatzeko aurkezpena eta kalitate-arauak deskribatzea. 
EI3.3 Landare-materiala jasotzeko, egiaztatzeko, egokitzeko eta kontserbatzeko eragiketak deskribatzea, geroko ezarpenerako. 
EI3.4 Lorategi edo berdegune bateko landare-espezieak ereiteko eta landatzeko faseak zerrendatzea eta azaltzea. 
EI3.5 Lorategi bateko landare-espezieak landatzeko eta/edo ereiteko sistemak azaltzea. 
EI3.6 Lorategi bateko landare-elementuak ereiteko eta landatzeko makina, erreminta eta baliabide egokien erabilera eta 
funtzionamendua atzematea eta azaltzea. 
EI3.7 Lorategi bateko landare-elementuak ereiteko eta landatzeko kontuan hartu behar diren ingurumen-babeseko neurriak eta laneko 
arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea. 
EI3.8 Lorategi batean erabilitako landare-espezieen (soropila barnean hartuta) ezarpeneko behar bezala zehaztutako kasu praktiko 
batean: 

- Landaketarako edo ereintzarako lursailaren prestakuntza-eragiketak egitea. 
- Substratuen prestakuntza-eragiketak egitea. 
- Soropil-hazien nahasketak egitea. 
- Zuhaitzen eta zuhaixken landaketak egitea. 
- Soropilak ereitea edo zohiak kokatzea. 
- Landare-material desberdineko figurak, lerrokatzeak eta masak egitea. 
- Lan bakoitzerako makina, ekipamendu eta erreminta egokiak hautatzea, prestatzea, maneiatzea eta mantentzea. 
- Landaketako edo ereintzako ureztapena egitea. 
- Sail landatuen eta ereintzen lehenengo mantentze-lanak egitea. 
- Ereintzako eta landaketako lanen kostuak zehaztea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 

 
Edukiak 
1.  Lorezaintza-printzipioak: 

- Lorezaintza-estiloak: Erdi Arokoa. Arabiarra. Errenazentista. Ingelesa. Frantsesa. Japoniarra. Beste estilo batzuk. 
- Lorategien eta berdeguneen zonakatzea: Zona desberdinen sailkapena. Zona bakoitzaren berezko ezaugarriak. 
- Lorategien diseinuan erabilitako teknikak: Kontuan izan behar diren faktoreak. Diseinu-printzipioak. 
- Lorategi baten elementuak: Landare-elementuak. Landareak ez diren elementuak. 

 
2.  Lorategien eta berdeguneen instalazio-proiektuen zuinketa: 

- Proiektuaren dokumentazioaren erabilera: Memoria. Planoak. Baldintza-agiria. Aurrekontua 
- Planoen eta krokisen interpretazioa. 
- Egin beharreko lanen denboralizazioa. 
- Proiektuan bildutako elementuen zuinketa: 

• Zuinketa-lanabesak. 
• Zuinketa-teknikak. 
• Neurketak eta kubikazioak. 

 
3.  Lorategietako azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien eraikuntza eta instalazioa: 

- Azpiegiturak: Definizioa. Motak (bideak, itxiturak, urmaelak, etab.). Ezaugarriak. 
- Ekipamendua: Definizioa. Motak (sare elektrikoa, saneamendu-sarea, haur-jokoak, etab.). Ezaugarriak. 
- Altzariak: Definizioa. Motak (Argiak, bankuak, paperontziak, etab.). Ezaugarriak. 
- Azpiegituren, ekipamenduen eta altzarien eraikuntzan eta instalazioan erabilitako material nagusiak: Hormigoia. Burdina eta 

bestelako metalak. Egurra. Plastikoa. Beste material batzuk. 
- Azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien ezarpena: 

• Teknika erabiliak. 
• Beharrezko makinak, ekipamenduak eta erremintak. 

 
4.  Lorategiko landare-elementuen ezarpena: 

- Apaingarri gisa interesa duten landare-espezieak: 
• Espezie nagusien sailkapena eta identifikazioa. Ezaugarri garrantzitsuenak. 
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• Landare apaingarrien erabilerak lorezaintzan. 
- Landare-materiala eskuratzea: 

• Landare-materialaren kalitate-arauak. 
• Landareak jasotzea eta egokitzea. 
• Landare-materialaren kontserbazioa. 

- Ereintza: Ereintza-metodoak. Ereintza-dosiak. Erabili beharreko makinak eta erremintak. 
- Landaketa: 

• Zuloak irekitzea. 
• Ongarriak eta mendeagarriak ematea. 
• Landare-materialaren egokitzapena. 
• Landaketa-teknikak. 
• Zurkaizte-metodoak. 
• Erabili beharreko makinak eta erremintak. 

 
5.  Soropilen ezarpena: 

- Zopizar-espezie ohikoenak. 
• Klima epeleko espezieak. 
• Klima subtropikaleko eta mediterraneoko espezieak. 

- Soropiletarako hazi-nahasketak. 
- Soropilen ezarpenerako lanak. 

• Lurzoruaren egokitzapena. 
• Ereintza (metodoak, dosiak, gomendatutako garaiak, etab.). 
• Landaketa (aldaxkak eta zohiak). 
• Soropilaren lanetan erabilitako makinak. 

 
6.  Balioespen ekonomikoa: 

- Aurrekontu txikiak egiteko jarraibideak: Neurketak eta kalkuluak. Merkatuko prezioak. Aurrekontuak egitea. 
- Lorategien eta berdeguneen instalaziorako eragiketen lanen kostuen balioespena: 

• Lorategietako azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien eraikuntza eta instalazioa. 
• Landare-elementuak ezartzea. 
• Soropilen ezarpena. 

 
7.  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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