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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA LANDARE-ELEMENTUEN MANTENTZEA ETA HOBEKUNTZA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0021 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Lorezaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Lorategien eta berdeguneen instalazioa eta mantentzea Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Lorategien eta berdeguneen mantentzea eta hobekuntza Iraupena 120 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Landareak ez diren elementuen mantentzea eta hobekuntza Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0532_2 BARRUALDEKO ETA KANPOALDEKO LORATEGIAK ETA BERDEGUNEAK 
MANTENTZEA ETA HOBETZEA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin, landare-elementuei dagokienez, eta LB2 eta 
LB3 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Lorategi edo berdegune bateko landare-elementuen inbentarioa egitea, eta horien mantentze-egutegi bat lantzea, zereginen 

antolakuntza hobetzearren. 
EI1.1 Lorategi edo berdegune bat osatzen duten landare-elementuak biltzen dituen inbentario baten ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.2 Lorategi edo berdegune batean oso ohikoak diren landareak atzematea, horien ezaugarriak deskribatuz. 
EI1.3 Lorategiko edo berdeguneko landare-elementuen mantentze- eta hobekuntza-lanak sekuentziatzea. 
EI1.4 Lorategi edo berdegune bateko landare-elementuen mantentzearen programazioko behar bezala zehaztutako kasu praktiko 
batean: 

- Lorategia osatzen duten landare-elementuen inbentarioa egitea. 
- Elementu horien mantentze-egutegia lantzea, zereginen gutxi gorabeherako sekuentzia edo denboralizazioa adieraziz. 

 
A2: Berdegune bateko, edo kanpoaldeko edo barrualdeko lorategi bateko landare-elementuen mantentze-lanak deskribatzea, eta horien 

kontserbazioa eta zaharberritzea egitea eskatutako trebetasunarekin, erritmoekin eta kalitateekin. 
EI2.1 Lorategi edo berdegune baten mantentze- eta hobekuntza-proiektu bat interpretatzea. 
EI2.2 Espezieen garapen ona eta biziraupena bermatzeko kontuan hartu behar diren ingurumen-faktoreak azaltzea. 
EI2.3 Barrualdeko nahiz kanpoaldeko lorategi baten edo berdegune baten ingurumen-faktoreen neurketarako eta kontrolerako sistemen 
erabilera atzematea eta deskribatzea. 
EI2.4 Hondatutako lorategi batean izan daitezkeen arazoak identifikatzea. 
EI2.5 Barrualdeko edo kanpoaldeko lorategi bat entregatzerakoan bete behar dituen baldintzak behar bezala interpretatzea. 
EI2.6 Entrega egin aurretik, barrualdeko edo kanpoaldeko lorategi batean egin behar diren laborantza-zainketak adieraztea. 
EI2.7 Helburuaren arabera, lorategi edo berdegune baten laborantzako mantentze-lanak (azalatzeak, jorratzeak, sastrakak kentzea, 
besteak beste) deskribatzea. 
EI2.8 Inausketa-motak eta -teknikak azaltzea, egiten den garaia eta landare-elementuaren formazio-egoera, egoera sanitarioa, 
ezaugarriak eta funtzionalitatea kontuan hartuta. 
EI2.9 Soropil eta/edo belardi baten mantentze-lanak deskribatzea (aireztapena, bergizenketa, berrereintza, ebakitzea, profilaketa eta 
abar). 
EI2.10 Lorategi bateko landare-elementuak mantentzeko, hobetzeko edo zaharberritzeko makina, erreminta eta baliabide egokien 
erabilera atzematea eta azaltzea. 
EI2.11 Lorategi edo berdegune bateko landare-elementuak mantentzeko, kontserbatzeko eta zaharberritzeko kontuan hartu behar diren 
ingurumen-babeseko neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea. 
EI2.12 Lorategi edo berdegune baten mantentze-, hobekuntza- eta zaharberritze-laneko behar bezala zehaztutako kasu praktiko 
batean: 

- Lorategiko edo berdeguneko landare-elementuen garapenean eta biziraupenean kontuan hartu beharreko ingurumen-
faktoreen datuak hartzea. 

- Urte-sasoiko landareak landatzea. 
- Inausketa-eragiketak egitea, landare-elementuaren egungo formazio- eta sanitate-egoera, garaia, ezaugarriak eta 

funtzionalitatea kontuan hartuta. 
- Baliabide materialen eta giza baliabideen aurreikuspen bat egiteko lanean laguntzea, baita jardunen programazioan ere. 
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- Barrualdeko edo kanpoaldeko lorategi baten edo berdegune baten laborantzako mantentze- eta hobekuntza-lanak egitea 
(azalatzeak, jorratzeak, sastrakak kentzea eta abar). 

- Mantentze-lanak egitea (aireztapena, bergizenketa, berrereintza, ebakitzea, profilaketa eta abar) soropiletan eta belardietan. 
- Barrualdeko edo kanpoaldeko lorategiaren edo berdegunearen mantentze-, kontserbazio- edo zaharberritze-lanen kostuak 

zehaztea. 
- Lanerako makinak, erremintak eta lanabesak hautatzea, prestatzea, maneiatzea eta mantentzea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-prebentziokoak aplikatzea. 

 
A3: Barrualdeko eta kanpoaldeko lorategien eta berdeguneen ureztatze- eta ongarritze-sistemak atzematea, eta horiek ureztatzea eta 

ongarritzea, landareen premiak kontuan hartuta. 
EI3.1 Lorategien edo berdeguneen ongarritzean erabilitako ongarri-motak atzematea. 
EI3.2 Lorategietan edo berdeguneetan erabilitako ongarritze-teknikak azaltzea. 
EI3.3 Lorategietan edo berdeguneetan erabilitako ureztapen-teknikak adieraztea. 
EI3.4 Lorategi edo berdegune bat ureztatzeko eta ongarritzeko makina, erreminta eta baliabide egokien erabilera azaltzea eta 
atzematea. 
EI3.5 Lorategi edo berdegune baten ureztatze- eta ongarritze-prozesuekin lotutako laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta 
ingurumen-prebentziokoak aipatzea. 
EI3.6 Lorategi edo berdegune baten ureztapeneko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Dosiak eta maiztasuna kalkulatzea, landareen premia hidrikoetan oinarrituta. 
- Ureztapena aldez aurretik kalkulatutako dosiekin eta maiztasunarekin aplikatzea. 
- Ureztapenaren eraginkortasuna egiaztatzea. 
- Lanerako makinak, erremintak eta lanabesak hautatzea, prestatzea, maneiatzea eta mantentzea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-prebentziokoak aplikatzea. 

EI3.7 Lorategi edo berdegune baten ongarritze-laneko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 
- Ongarritzea landareen premien arabera adierazitako dosiekin aplikatzea 
- Lanerako makinak, erremintak eta lanabesak hautatzea, prestatzea, maneiatzea eta mantentzea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-prebentziokoak aplikatzea. 

 
Edukiak 
1.  Landare-elementuen mantentze- eta hobekuntza-proiektuak egitea: 

- Proiektuaren dokumentazioaren erabilera: Memoria. Planoak. Baldintza-agiria. Aurrekontua. 
- Planoen eta krokisen interpretazioa: 

• Erabilitako ikurrak eta legendak. 
• Lorategiko zonen lokalizazioa. 

- Egin beharreko lanen denboralizazioa 
 
2.  Lorategietako eta berdeguneetako landare-elementuen mantentzea: 

- Lorategi bateko landare-elementuak hondatzearen arrazoiak: Naturalak. Antropikoak. 
- Landare-elementuen inbentarioa. Datuak jasotzeko sistemak. Inbentarioak egitea. 
- Laborantzako mantentze-lanak: Berriztapenak eta birlandaketak. Zurkaiztatzea. Zuhaitz-txorkoen egokitzapena. Azalatzeak eta 

jorratzeak. Beste lan batzuk. 
- Ureztapena: Ureztatzeko sistemak. Dosiak. Maiztasuna. Efizientzia. 
- Ongarritzea eta medeapenak: Ongarri- eta mendeagarri-motak. Banatzeko metodoak. 
- Inausketa: Helburuak. Teknikak. Motak. Gomendatutako garaiak. 
- Soropilen eta belardien mantentze espezifikoa: 

• Segatzea eta ertzak biribiltzea. 
• Berrereintza edo hutsuneak betetzea. 
• Eskarifikatzea eta bergizenketa. 
• Aireztapena. 
• Alperra pasatzea. 

- Landare-elementuak mantentzeko makinak, ekipamenduak eta erremintak. 
 
3.  Balioespen ekonomikoa: 

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

- Landare-elementuak mantentzeko eta hobetzeko eragiketen lanen kostuen balioespena: 
• Landare-elementuen inbentarioa. 
• Laborantzako mantentze-lanak. 
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• Ureztatzea eta ongarritzea. 
• Inausketa. 
• Soropilen eta belardien mantentze espezifikoa. 

 
4.  Legedia: 

- Lan-arriskuen prebentzioaren arloko araudia: 
- 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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