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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA LORATEGI-EREMUAK MANTENTZEA ETA KONTSERBATZEA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0027 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Lorezaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Lorezaintza eta paisaia leheneratzea Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Parkeen eta lorategien mantentze-lanak egitea eta kontserbazioa Iraupena 120 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Lorategi-eremuen mantentze-lanen eta kontserbazioaren 
programazioa eta antolamendua. Iraupena 40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC008_3 gaitasun-ataleko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin, lanen antolamenduari eta zuzendaritzari 
dagokienez, eta LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Landare-elementuen mantentze-lanak eta leheneratze-lanak egitea teknika aurreratuenak aplikatuz. 

EI1.1 Parkeak eta lorategiak mantentzeko eta leheneratzeko lanen plangintza egiteko prozedurak deskribatzea. 
EI1.2 Parkeak eta lorategiak mantentzeko eta leheneratzeko antolaketa- eta gainbegiratze-prozesua deskribatzea. 
EI1.3 Lorategigunea osatzen duten landare-elementuen inbentarioa egiteko prozedurak ezartzea. 
EI1.4 Lorategigunea kontserbatzeko eta mantentzeko egutegia gauzatzeko jarraitu behar den prozedura ezartzea, programan azaltzen 
diren lanak antolatuz. 
EI1.5 Landare-espezie berriak jartzeko lanak ez ezik lehendik dauden espezieak mantentzeko eta kontserbatzeko egin beharreko lanak 
ere gauzatzeko prozedura egokiak ezartzea. 
EI1.6 Landareei kalteak edo eragozpenak eragiten dizkieten agenteak prebenitzeko eta kontrolatzeko plana ezartzea, ingurumen-
alderdiak eta laneko segurtasunari eta higieneari dagokionez indarrean dagoen araudia kontuan hartuta, produktu fitosanitarioak, eta 
horiek aplikatzeko makinak eta ekipamenduak hautatuz. 
EI1.7 Ingurumena zaintzea, ingurumena errespetatzen duten prozedurak (mantentzearen eta kontserbatzearen ingurukoak) hautatuz. 
EI1.8 Hurreneko ingurunearekiko interesa erakustea landare-materialeko ezarpen berriak egin behar izanez gero. 
 

A2: Lorategi-eremuko azpiegiturak, ekipamendua eta altzariak mantentzeko eta leheneratzeko lanak egitea, teknika egokienak aplikatuz. 
EI2.1 Lorategi-eremuko azpiegiturak, ekipamendua eta altzariak mantentzeko eta leheneratzeko lanen plangintza egiteko prozedurak 
deskribatzea. 
EI2.2 Lorategi-eremuko azpiegiturak, ekipamendua eta altzariak mantentzeko eta leheneratzeko lanak antolatzeko eta gainbegiratzeko 
prozesua deskribatzea. 
EI2.3 Lorategi-eremua osatzen duten landareak ez diren elementuen inbentarioa egiteko prozedurak ezartzea. 
EI2.4 Lorategi-eremua kontserbatzeko eta mantentzeko egutegia gauzatzeko jarraitu behar den prozedura ezartzea, programan 
azaltzen diren lanak antolatuz eta gainbegiratuz. 
EI2.5 Landareak ez diren elementu berrien ordez beste batzuk jarri behar diren edo landareak ez diren elementu berriak jarri behar diren 
erabakitzeko kontuan hartu behar diren alderdiak, eta elementu horiek konpontzeko, leheneratzeko eta kontserbatzeko jarraitu behar 
den prozedura ezartzea. 
EI2.6 Lorategigunearen azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien problematika aztertzea eta horien narriaduraren kausak zehaztea. 

 
Edukiak 
1.  Landare-elementuak mantentzea eta kontserbatzea 

- Mantentze-lanak egiteko laborantza-lanak egitea: 
• Landare-hondakinen bilketa eta tratamendua. 
• Landare-estalkirik gabeko lurzoruaren mantentze-lanak egitea. 
• Ureztapena, ongarritzea eta medeapen-ekarpena. 
• Azalatzeak eta jorratzeak. 
• Birjarpenak, aldatzeak eta landaketa berriak. 
• Txorkoen kontserbazioa eta zurkaitzak jartzea. 

- Kontrol fitosanitarioa aplikatzea: 
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• Landareentzako agente kaltegarriak (biotikoak eta abiotikoak). 
• Kontrol fitosanitarioko metodoak. 
• Lorategian erabiltzen diren produktu fitosanitarioak. 
• Salda fitosanitarioak prestatzea eta aplikatzea. 
• Produktu fitosanitarioen erabileraren ondoriozko arriskuak. 
• Prebentzio-neurriak eta babes-ekipamenduak. 
• Lehen laguntzak. 
• Ingurumenaren arloko jardunbide egokiak kontrol fitosanitarioari dagokionez. 

- Inausketa-eragiketak egitea: 
• Landare-elementuaren morfologia eta fisiologia. 
• Inausketaren helburuak eta gomendatutako garaiak. 
• Inausketa-motak eta -teknikak. 
• Ekipamenduak, erremintak eta material osagarria. 
• Altueran inausteko lanak. 
• Zuhaitz-kirurgiako teknikak. 

- Soropilak eta belardiak mantentzea eta kontserbatzea: 
• Segatzea eta ertzak biribiltzea. 
• Alperra pasatzea. 
• Aireztapena eta lurra harrotzea. 
• Bergizenketa eta berrereintza. 

 
2.  Landareak ez diren elementuak mantentzea eta kontserbatzea 

- Azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien problematika aztertzea: 
• Narriaduraren kausak eta horrekin lotutako arazoak. 
• Arazoaren larritasuna zehaztea. 
• Esku-hartze ohikoenak. 

- Azpiegiturak, ekipamendua eta altzariak mantentzeko eta kontserbatzeko lanak egitea: 
• Garbitzeko eragiketak. 
• Hondakinen kudeaketa. 
• Gainazalen mantentze-lanak. 
• Matxurak eta kalteak konpontzea. 
• Elementuen berriztapena. 
• Elementu berriak eraikitzea eta instalatzea. 
• Bestelako mantentze-lanak. 

 
3.  Giza baliabideen kudeaketa mantentze- eta kontserbazio-lanetan 

- Lanak banatzeko jarraibideak. 
- Arazoak konpontzeko teknikak. 
- Langileen aholkularitza. 
- Txostenak eta lan-parteak egitea. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
• Batxilergoko titulua izatea. 
• 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
• Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
• Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-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: Lorezaintza eta paisaia leheneratzea. 
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