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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
EKIPAMENDUEN ETA INSTALAZIOEN FUNTZIONAMENDUAREN, 
MANTENTZE-LANEN ETA EROSKETAREN PROGRAMAZIOA 
(zeharkakoa) 

Espezifikoa 

Kodea  UF0028 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Lorezaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Lorezaintza eta paisaia leheneratzea Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Mekanizazioa eta instalazioak lorezaintzan Iraupena 130 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Makinak, ekipamenduak eta instalazioak gainbegiratzea eta 
maneiatzea eta tailerraren antolamendua (Zeharkakoa) Iraupena 70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC009_3 LOREZAINTZAKO MAKINAK, EKIPAMENDUAK ETA INSTALAZIOAK KUDEATZEA ETA 
MANEIATZEA gaitasun-ataleko LB3, LB6 eta LB7 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Makinen, ekipamenduen eta instalazioen eragiketak eta funtzionamendua programatzea, produkzio-planaren arabera 

EI1.2 Mekaniza daitezkeen eragiketak, eragiketa horiek egiteko unerik egokiena eta dagoen denbora ez ezik eragiketa bakoitza egiteko 
behar den lan-kantitatea ere deskribatzea. 
EI1.2 Lan-eragiketa bakoitza eragiketa hori egiteko behar diren ekipamenduekin lotzea. 
EI1.3 Sekuentzialki egin behar diren eragiketak deskribatzea, horiek egiteko mugak finkatuta. 
EI1.4 Ekipamenduen lan-aldagaiak zerrendatzea, eskatutako errendimenduak lortzeko. 
EI1.5 Lan-eragiketen programazioan eragiten duten prozedurak deskribatzea, arrazoizko segurtasun- eta higiene-maila lortzeko. 
EI1.6 Makinen lan-ahalmenak kalkulatzea funtzionamendu-aldagaien arabera, hutsarteak eta lan-eraginkortasunak kontuan hartuta. 
EI1.7 Lehengaiak, ekipamenduak eta langileak garraiatzeko eragiketen baldintzak eta ezaugarriak deskribatzea, bereziki bide 
publikoetan garraiatzen direnean, eta honako hauek kontuan hartuta: 

- Garraioaren ibilbidea eta maiztasuna. 
- Kargaren pisua eta dimentsioak. 
- Zirkulazio-araudia betetzea. 
- Garraiatzeko, kargatzeko eta deskargatzeko prozedura seguruak. 

EI1.8 Behar bezala zehaztutako lorezaintza-enpresa batean: 
- Lan-eragiketa mekanizatuak definitzea. 
- Eragiketa horiek egiteko makinak, ekipamenduak eta instalazioak eta horien ezaugarriak deskribatzea. 
- Eragiketa bakoitza egiteko behar den denbora kalkulatzea. 
- Lan mekanizatuaren kostuak kalkulatzea. 
- Lan-programa, bideari buruzko araudia eta segurtasun-eskakizunak behar bezala betetzeko behar diren garraio-prozedurak 

eta -eragiketak aipatzea. 
- Programatutako informazio guztia modu grafikoan eta ulerkorrean erregistratzea, ondoren interpretatzeko. 
- Eragiketak egiteko agintzea, unerik egokiena zehaztuz. 

EI1.9 Natura-ingurunea mantentzeari dagokionez, makinak eta ekipamenduak behar bezala erabiltzeak duen garrantziaz 
kontzientziatzea. 
EI1.10 Produkzio-planak aldatzea, teknologia berrietara egokituz. 

 
A2: Lorezaintza-enpresa bateko ekipamendu, instalazio eta makina guztien mantentze-planak egitea, dauden baliabideak optimizatuz. 

EI2.1 Makina eta instalazioetako mantentze-lan nagusiak eta horien maiztasuna deskribatzea, eskatutako argibide teknikoak kontuan 
hartuta. 
EI2.2 Mantentze-eragiketetan behar diren ekipamenduak eta erremintak deskribatzea. 
EI2.3 Lorezaintzako ekipamenduen mantentze-lanetan erabilitako inplementuen, ordezko piezen eta materialen ezaugarri 
garrantzitsuenak deskribatzea. 
EI2.4 Mantentze-eragiketen baldintzak eta jarraitu beharreko prozedurak definitzea, laneko arriskuak prebenitzeko arauak behar bezala 
aplikatzeko, hondakinak tratatzeko, betiere ingurumena zainduz. 
EI2.5 Mantentze-lanen eta gorabeheren egunkariak egitea, mantentze-lanak kontrolatzeko eta gainbegiratzeko. 
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EI2.6 Mantentze-programak lantzea (egunekoa eta sasoikoa), egin beharreko zereginak eta beharrezko inplementuak antolatzeko eta 
aurreikusteko. 
EI2.7 Behar bezala zehaztutako lorezaintza-enpresaren instalazioak eta ekipamendu mekanikoak kontuan hartuta: 

- Mantentze-lanak eta horien maiztasuna zehaztea. 
- Mantentze-eragiketa jakin batzuk egiteko ekipamenduak identifikatzea. 
- Mantentze-eragiketen programa osoa egitea. 
- Ordezko piezak, inplementuak eta materialak hornitzeko kantitateak eta uneak kalkulatzea, ezarritako plangintzaren arabera. 
- Mantentze-programa grafikoki diseinatzea berehala interpretatzeko. 
- Mantentze-lanei eta gorabeherei buruzko egunkariak diseinatzea egindako eragiketak erregistratzeko. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak ziurtatzea mantentze-zereginetan. 
- Mantentze-kostuak kalkulatzea. 
- Ordezko piezen eta mantentze-lanak egiteko bestelako materialen kudeaketa. 

EI2.8 Aldizkari teknikoak kontsultatzea mantentze-teknika eta -metodo berriak ezagutzeko. 
 
A3: Lorezaintza-enpresa bateko makinak, ekipamenduak eta instalazioak erosteko, berritzeko edo baztertzeko planak egitea, horien 

errentagarritasunaren eta produkzio-planaren arabera. 
EI3.1 Lorezaintza-enpresa batean behar diren ekipamenduak eta makinak deskribatzea, produkzio-planaren arabera. 
EI3.2 Ekipamenduen dimentsioak eta ezaugarri teknikoak aztertzea, honako hauek kontuan hartuta: 

- Produkzio-planean aurreikusitako eragiketak gauzatzeko behar diren lan-gaitasunak. 
- Gunearen ezaugarriak, mekanizazio-aukeretan eragiten dutenak. 
- Ordu-kostuak eta produkzio-unitate bakoitzeko kostuak erosketako, alokairuko edo jabetza partekatuko aukeren arabera. 

EI3.3 Erosi beharreko ekipamenduei eta makinei buruzko dokumentazio teknikoa eta komertziala aztertzea. 
EI3.4 Makinak eta ekipamenduak une egokian erosteko, berritzeko edo baztertzeko irizpide tekniko/ekonomikoak deskribatzea. 
EI3.5 Lehendik dauden ekipamenduak, lanabesak eta instalazioak produkzio-planera egokitzen ote diren aztertzea, betiere erabilera-
maila eta errentagarritasun-maila kontuan hartuta. 
EI3.6 Lorezaintzako makina-parke baten hobekuntzak aipatzea, makina horiek enpresara hobeto egokitzeko: 

- Beharrezko ekipamenduak, lanabesak, makinak eta instalazioak identifikatzea. 
- Traktoreen eta trakzio-elementuen premiak definitzea. 
- Horien dimentsioak eta ezaugarri tekniko egokiak zehazki deskribatzea. 

EI3.7 Behar bezala zehaztutako produkzio-plana duen enpresa batean: 
- Alokatzea, partekatzea edo esklusiban edukitzea komeni diren ekipamenduak ezartzea. 
- Produkzio-planaren arabera, erosteko unerik egokiena programatzea. 
- Ekipamenduak erosteko merkataritza-eskaintzak balioestea. 
- Makinen parkea erabiltzeko, berritzeko edo erosteko hobekuntzak proposatzea. 

EI3.8 Lorezaintza-enpresa bateko ekipamenduak eta instalazioak erosteko baldintza-agiriak aurkeztea. 
EI3.9 Ustiaketan erabil daitezkeen ekipamenduen eta instalazioen berrikuntzekiko interesa agertzea. 

 
Edukiak 
1.  Lorezaintzako makinen, ekipamenduen eta instalazioen funtzionamendu-eragiketen programazioa 

- Mekaniza daitezkeen eragiketak. 
- Eragiketa bakoitzerako behar diren ekipamenduak. 
- Ekipamendu-motak. 
- Makinak landan erabiltzeko aldagaiak, errendimendua hobetzen dutenak. 
- Lanen efizientzia. 
- Lanak sekuentziaren arabera ordenatzea. 
- Eragiketen programazioa eta lan mekanizatuaren emaitzak kontrolatzea. 

 
2.  Lehengaien, ekipamenduaren eta langileen garraioa antolatzea 

- Garraioaren baldintzak eta ezaugarriak. 
- Zirkulazio-araudia. 
- Salgaien garraioaren araudi espezifikoa 

 
3.  Lorezaintzako instalazioen, ekipamenduen eta makinen mantentze-lanen programazioa 

- Instalazioen eta makinen prebentziozko ohiko kontserbazioa: Baldintzak. Prozedurak. 
- Oinarrizko ekipamenduen, instalazioen eta makinen ohiko kontserbazio zuzengarria: Baldintzak. Prozedurak. 
- Ezohiko kontserbazioari buruzko urteko plana: Elaborazioa. Gauzatzea. 
- Mantentze-lanak egiteko ekipamenduak eta erremintak: Motak. Ezaugarriak. 
- Inplementuak, ordezko piezak eta materialak: Ezaugarriak. 
- Mantentze-lanen fitxak eta erregistroak. 
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4.  Makinak, ekipamenduak edo instalazioak erosteko, berritzeko edo baztertzeko planak egitea 
- Lorezaintza-enpresako makina-parkea. 
- Ekipamenduak ordezteko, baztertzeko edo berriak sartzeko irizpideak. 
- Ekipamenduei eta makinei buruzko informazio teknikoaren azterketa. 
- Merkataritza-eskaintzak. 
- Makina-parkea hobetzeko plana: Berritzea. Erostea. Baztertzea. Alokatzea. 
- Erosteko unerik egokia programatzea. 
- Erosteko baldintza-agiriak. 

 
5.  Instalazioak, ekipamenduak eta makinak erostearen edo berritzearen balioespen ekonomikoa 

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

- Lorezaintza-enpresetako instalazioen, ekipamenduen eta makinen funtzionamendu-kostuak balioestea. 
- Lorezaintza-enpresetako instalazioen, ekipamenduen eta makinen mantentze-lanak gauzatzeko lanen kostuak balioestea. 
- Ekipamenduak erosteko merkataritza-eskaintzen balioespena. 

 
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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