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NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
ZUHAITZ ETA PALMONDO APAINGARRIEN KUDEAKETA ETA MANTENTZEA 
 
KODEA 
AGAJ0109 
 
LANBIDE-ARLOA 
Nekazaritza. 
 
LANBIDE-EREMUA 
Lorezaintza. 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
AGA348_3 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien kudeaketa eta mantentzea. (Otsailaren 1eko 108/2008 Errege Dekretua). 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 
GAITASUN OROKORRA 
Zuhaitz eta palmondo apaingarrien landaketa-, mantentze- eta kontserbazio-lanak kudeatzea eta egitea, beharrezkoak diren 
lanak, baliabide naturalak eta giza baliabideak programatuz eta antolatuz, errentagarritasun ekonomikoko irizpideak 
aplikatuz eta indarrean den ingurumeneko, kalitate-kontroleko eta laneko arriskuak prebenitzeko araudia betez. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1133_3: Zuhaitz eta palmondo apaingarrien landaketa kudeatzea eta egitea. 
- UC1134_3: Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ebaluatzea. 
- UC1135_3: Zuhaitz eta palmondo apaingarrien mantentze- eta kontserbazio-lanak kudeatzea eta egitea. 
- UC1119_2: Zuhaitzetan garaierako lanak egitea. 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Enpresa publiko edota pribatuetan egiten du bere lana, dela norbere kontura, dela besteren kontura, betiere 
enpresaren jarduera zuhaitz eta palmondo apaingarrien inbentariatzearekin, ebaluazioarekin, landaketarekin, 
mantentzearekin, kontserbazioarekin eta segurtasun-, larrialdi- eta prebentzio-lanekin loturikoa bada. 

 
Produkzio-sektoreak 
Nekazaritza-sektorean eta lorezaintza-azpisektorean dihardu, honako produkzio-jarduera hauetan: 
Parke eta lorategietako zerbitzu publikoak. Arborikultura-enpresak. Hirigintzarekin, lorezaintzarekin eta 
paisajismoarekin lotutako jarduerak. Zuhaitz eta palmondo apaingarrien kudeaketarekin lotutako jarduerak. 

 
Lanbideak edo lanpostuak 
Zuhaitz eta palmondo apaingarrietan espezialista. 
Hirigintzako, lorezaintzako edo paisajismoko enpresetako zuhaitz eta palmondo apaingarrien kudeatzailea. 
Garaierako inausketako espezialista. 
Arbolazaina. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

UF0689: Zuhaitz eta 
palmondo apaingarriak 
ezartzeko eta landatzeko 
proiektu bat interpretatzea 
eta haien ezaugarriak 
aztertzea. 

30 

MF1133_3 
Zuhaitz eta palmondo apaingarrien landaketa. 100 

UF0690: Zuhaitz eta 
palmondo apaingarriak 
landatzeko eta ezartzeko 
landareak prestatzea eta 
ureztatze- eta drainatze-
instalazioa egitea. 

70 

MF1134_3 
Zuhaitz eta palmondo apaingarrien ebaluazioa. 90   

UF0691: Zuhaitz eta 
palmondo apaingarrien 
aireztatze-, ongarritze-, 
medeatze-, ureztatze- eta 
inausketa-lanak egiteko 
prozesuak identifikatzea. 

50 

UF0692: Agente kaltegarriak 
prebenitzea, detektatzea eta 
kontrolatzea 

50 
MF1135_3  
Zuhaitz eta palmondo apaingarrien mantentze- eta 
kontserbazio-lanak kudeatzea eta egitea. 

130 

UF0434: (ZEHARKAKOA) 
Giza baliabideak 
koordinatzea eta 
kontrolatzea nekazaritzako, 
lorezaintzako eta mendiko 
lanetan. 

30 

UF0271: (ZEHARKAKOA) 
Igotzeko teknikak eta 
ekipamenduak. 

40 
MF1119_2 (ZEHARKAKOA) 
Zuhaitzetan garaierako lanak egitea. 110 

UF0272: (ZEHARKAKOA) 
Garaierako inausketa-
teknikak. 

70 

MP0146 
Zuhaitz eta palmondo apaingarriak kudeatzeko eta 
mantentzeko lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak. 

80   

IRAUPENA, GUZTIRA 510  
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1. gaitasun-atala:  
ZUHAITZ ETA PALMONDO APAINGARRIEN LANDAKETA KUDEATZEA 
ETA EGITEA 

 
Kodea: UC1133_3 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ezartzeko beharrezkoak diren neurketak eta egiaztapenak lekuan bertan egitea, 
lorezaintzako proiektu bati jarraikiz. 

BI1.1 Neurketak (landaketa-zuloak dimentsionatzea, lehendik zeuden elementuekiko distantziak, ekarri beharreko 
lur-bolumena, besteak beste) planoarekin bat datozela egiaztatuta egiten dira. 
BI1.2 Berdegune bat instalatzeko proiektu bateko zuhaitz eta landare apaingarrien landaketari dagozkion partidak 
identifikatu egiten dira, analizatzeko eta ezagutzeko. 
BI1.3 Proiektuko zuhaitz eta landare apaingarrien landaketari dagozkion partidak eta unitateak modu egoki eta 
eguneratuan balioetsiko dira beharrezkoa denean. 
BI1.4 Proiektuan bildutako baldintza teknikoek hainbat alderditan (landaketa-data, espezieak, kontratu-baldintza 
bereziak eta bermeak) proiektuaren garapen egokia ahalbidetzen dutela egiaztatzen da; bestela, proiektuaren 
arduradunari jakinaraziko zaio. 

LB2: Zuhaitz eta palmondo apaingarrien landaketa-diseinua egitea proiektu bat landu behar ez denean, betiere faktore 
baldintzatzaileak kontuan hartuta. 

BI2.1 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak hainbat alderdi kontuan hartuta (ingurunearen ezaugarri klimatikoak, 
edafologikoak eta paisajistikoak, lekuaren funtzionaltasuna, bezeroaren lehentasunak eta ale bakoitzaren 
ezaugarriak) hautatzen dira, betiere proiekturik behar ez bada. 
BI2.2 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak eta drainatze- eta ureztatze-sistemak modu normalizatuan aurkezten dira 
plano batean hainbat irizpideri jarraikiz (diseinua, formak, bolumenak, banaketa eta kolorea), betiere proiekturik 
behar ez bada. 
BI2.3 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien landaketaren diseinua ekonomikoki balioesten da proiekturik behar ez 
denean. 

LB3: Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatzeko prestaketa-lanak programatzea eta egitea, beharrezkoak diren 
prozedurak eta teknikak definituz eta aplikatuz. 

BI3.1 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatzeko prestaketa-lanak ekonomikoki balioesten dira proiekturik 
behar ez denean edo, bestela, proiektua dagoen kasuetan, aurrekontua eguneratzen da. 
BI3.2 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatzeko prestaketa-lanak, nolanahi ere, teknikak (aireko inausketa eta 
sustrai-inausketa, besteak beste) hautatuz eta behar diren baliabideak aurreikusiz programatzen dira. 
BI3.3 Landatu beharreko zuhaitz eta palmondo apaingarriak, jaso ondoren, sustraitze-ahalmenari eutsi ahal 
izateko moduko lekuan ipintzen dira. 
BI3.4 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatzeko prestaketa-lanak horretarako behar diren makinak, erremintak 
eta ekipamenduak hautatuz, maneiatuz eta mantenduz egiten dira. 
BI3.5 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatzeko prestaketa-lanak laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta 
indarrean den ingurumen-legeria betetzeko eta aplikatzeko antolatzen eta gainbegiratzen dira. 

LB4: Drainatze- eta ureztatze-sistemak antolatzea eta zuzentzea, zuhaitz eta palmondo apaingarrien garapen onena 
ziurtatzeko. 

BI4.1 Drainatze- eta ureztatze-sistemen instalazio-lanak ekonomikoki balioesten dira proiekturik behar ez denean 
edo, bestela, proiektua dagoen kasuetan, aurrekontua eguneratzen da. 
BI4.2 Ezarpenerako behar diren teknikak eta baliabideak proiektuaren espezifikazio teknikoei eta ekonomikoei 
jarraikiz hautatzen eta aurreikusten dira, proiektua dagoen kasuan. 
BI4.3 Drainatze- eta ureztatze-sistemen instalazio-lanak jardun-egutegia eta erabili beharreko teknikak kontuan 
hartuta programatzen dira. 
BI4.4 Drainatze- eta ureztatze-sistemen instalazioan erabili beharreko materiala, jaso ondoren, bere ezaugarriak 
eskatzen ziren ezaugarriekin bat datozela egiaztatzen da. 
BI4.5 Drainatze- eta ureztatze-sistemen instalaziorako makinak, erremintak eta ekipamenduak egin beharreko 
lanen arabera hautatzen dira. 
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BI4.6 Drainatze- eta ureztatze-sistemen instalazio-lanak laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta indarrean den 
ingurumen-legeria betetzen eta aplikatzen dela kontuan hartuta antolatzen eta gainbegiratzen dira. 
BI4.7 Drainatze- eta ureztatze-sistemen funtzionamendua sistema horiek instalatu ondoren egiaztatzen da eta, 
beharrezkoa baldin bada, funtzionamendu hori zuzentzeko lanak antolatzen dira. 

LB5: Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatzeko lanak programatzea eta egitea, kasu bakoitzean egokiak diren 
prozedurak eta teknikak definituz eta aplikatuz. 

BI5.1 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatzeko behar diren baliabide materialak eta giza baliabideak 
optimizatuz eta helburuak betez zehazten dira. 
BI5.2 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatzeko lanen egutegia jarduera bakoitza sekuentziatzeko moduan 
ezartzen da. 
BI5.3 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatzeko prestaketa-lanak ekonomikoki balioesten dira proiekturik 
behar ez denean edo, bestela, proiektua dagoen kasuetan, aurrekontua eguneratzen da. 
BI5.4 Lur-mugimenduak eta zuhaitz eta palmondo apaingarrien kokapenak zuinkatu egiten dira lurrean kokapen 
egokia izan dezaten. 
BI5.5 Lurzorua egokitzeko eta hobetzeko teknikak (ongarritzeak eta medeapenak barne) espezifikazio teknikoari 
jarraikiz aplikatzen dira. 
BI5.6 Ezarri beharreko zuhaitz eta palmondo apaingarrien espezieak eta osasun-, forma- eta estetika-baldintzak 
eskatutakoak direla egiaztatzen da. 
BI5.7 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien landaketa-lanak makinak, erremintak eta ekipamenduak modu egokian 
hautatuz eta maneiatuz egiten dira. 
BI5.8 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien landaketa-lanak garatzeko teknikak eta metodoak (lurpeko ainguraketa, 
zurkaiztatzea, uhalak, bendajeak, adaburuaren euskarria, besteak beste) eta beharrezkoak diren lehen mailako 
mantentze-lanak eskatutako moduan hautatzen eta egiten dira. 
BI5.9 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien landaketa-lanak laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta indarrean den 
ingurumen-legeria betetzeko eta aplikatzeko antolatzen eta gainbegiratzen dira. 

LB6: Zuhaitz eta palmondo apaingarrien landaketa-lanetan beharrezkoak diren giza baliabideak ezarritako helburuen eta 
jardueren arabera koordinatzea eta kontrolatzea. 

BI6.1 Lanen banaketa eta funtzionamendu-jarraibideak aldez aurretik zehaztutako jarduerak kontuan hartuta 
ezartzen dira. 
BI6.2 Egindako lanen, langileen eta produkzio-baliabideen inguruan sortutako arazoak identifikatu eta balioetsi 
egiten dira konponbidea bilatzeko. 
BI6.3 Egindako lanak egiaztatu egiten dira laneko arriskuak prebenitzeko araudia betetzen dela frogatzeko; 
bestela, zuzentzeko behar diren argibideak ematen dira. 
BI6.4 Giza baliabideen banaketa pertsonen ezaugarriak eta prestakuntza lanpostuen eskakizunetara egokituz 
egiten da. 
BI6.5 Zereginak eta ardurak langile bakoitzari banatzen eta esleitzen zaizkio, betiere taldeak eragiketak ezarritako 
helburuak betez egiteko eta amaitzeko moduan. 
BI6.6 Lanean hasten diren langileei aholkularitza teknikoa ematen zaie bete beharreko lanpostuarekin zerikusia 
duten alderdietan. 
BI6.7 Egin beharreko txosten eta lan-parteak lanorduak, errendimendua eta kostuak kontrolatuz eta egindako 
jardueren emaitzak ebaluatuz ezartzen dira. 

LB7: Zuhaitz eta palmondo apaingarriak mantentzeko eta kontserbatzeko, haien berriztapena, birlandaketa eta bestelako 
laborantza-lanak antolatzea eta egitea.  

BI7.1 Berriztapena, birlandaketa eta bestelako laborantza-lanak (adarrak eta enborrak kableatzea, adaburuak 
eustea, besteak beste) eragiketa bakoitzari dagozkion metodo egokiak erabiliz eta jardunaren xede den lorategi-
eremu bakoitzaren ezaugarri egokiak kontuan hartuz justifikatzen eta programatzen dira. 
BI7.2 Baliabide materialak eta giza baliabideak optimizatuz eta helburuak betez zehazten dira. 
BI7.3 Birlandaketa- eta berriztapen-lanen eta zuhaitz eta palmondo apaingarrien beste lan batzuen aurrekontua 
partida bakoitza kontuan hartuta egiten da. 
BI7.4 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien berriztapenean erabilitako makinak eta ekipamenduak egin beharreko 
lanen arabera hautatzen eta maneiatzen dira. 
BIR7.5 Berriztapen- eta birlandaketa-lanak zuhaitz eta palmondo apaingarrien mantentze- eta kontserbazio-
programazioa betetzeko gainbegiratzen eta antolatzen dira, betiere eragiketa bakoitzerako metodo egokiak erabiliz 
eta eskura dauden baliabideak optimizatuz. 
BI7.6 Berriztapeneko, birlandaketako eta bestelako laborantza-lanetako partidaren aurrekontuaren jarraipena 
desbiderapenak identifikatuz eta zuzenduz egiten da. 
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BI7.7 Berriztapen- eta birlandaketa-lanak eta bestelako laborantza-lanak laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta 
indarrean den ingurumen-legeria betetzeko eta aplikatzeko antolatzen eta gainbegiratzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Laginak hartzeko ekipamenduak. Zuhaitz eta palmondo apaingarrien neurketarako eta diagnostiko bisualerako 
ekipamenduak.
Argazki- eta topografia-ekipamenduak. Ekipo informatikoak. Diseinuak egiteko programa informatikoak. Marrazketa- eta 
planimetria-materiala. Zuhaitz eta palmondo apaingarrien landaketarako makinak, materiala eta erremintak. Segurtasun-
ekipamendua. Ongarria. Turba. Hondarra. Landare-lurrak. Zuhaitz eta palmondo apaingarriak. Ureztatzeko eta 
drainatzeko materiala eta ekipamendua. 
Produktuak eta emaitzak 
Zuhaitz eta palmondo apaingarrien oinarrizko diseinua. Proiektuaren espezifikazioen arabera landaketarako prestatutako 
zuhaitz eta palmondo apaingarriak. Zuhaitz eta palmondo apaingarrien landaketa egoera onean, proiektuaren 
espezifikazioei jarraikiz. Zuhaitz eta palmondo apaingarrien hornidurarekin, birlandaketarekin, biltegiratzearekin edo 
berriztapenarekin lotutako lanen balioespena. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Lurzoruei, klimatologiari, botanikari, ureztatzeari eta drainatzeari buruzko bibliografia. Mintegiko zuhaitz eta palmondo 
apaingarrien prezio-zerrenda. Zuhaitz eta palmondo apaingarrien espezieen inbentarioa. Lurzoruaren, ureztatze-uren eta 
ongarrien analisiak. Zuhaitz eta palmondo apaingarriak lurraren gainean landatzeko lanen prezioen zerrenda. Zuhaitz 
eta palmondo apaingarriak izango dituen berdegune baten instalazio-proiektua. 
Zuhaitz eta palmondo apaingarrien, ongarrien eta landaketa-materialen katalogoak. Erabili beharreko makinen eta 
ekipamenduen erabilerari eta mantentze-lanei buruzko katalogoak. Ureztatze- eta drainatze-sistemen erabilerari eta 
mantentze-lanei buruzko katalogoak. Laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta legeria espezifikoa. 
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ZUHAITZ ETA PALMONDO APAINGARRIAK EBALUATZEA 

 
Kodea: UC1134_3 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Zuhaitz eta palmondo apaingarriak inbentariatzea, identifikatzeko eta kudeatzeko. 

BI1.1 Inbentarioa egiteak dakartzan ekintzak programatu egiten dira baliabideak optimizatzeko. 
BI1.2 Inbentarioaren aurrekontua irizpide teknikoak eta errentagarritasun ekonomikoko irizpideak kontuan hartuta 
egiten da. 
BI1.3 Baliabide materialak eta giza baliabideak helburuak betetzeko zehazten dira. 
BI1.4 Datuak jasotzeko egoera-orria egin beharreko lanera egokituz diseinatzen da. 
BI1.5 Eremuko krokis/planoa xehetasunez egiten da, eta zuhaitz eta palmondo apaingarriak behar den 
zehaztasunarekin kokatzen dira bertan, inbentarioa egiteko. 
BI1.6 Inbentarioaren datuak jaso eta zuhaitz eta palmondo apaingarriak kudeatzeko programa informatiko batean 
sartzen dira, modu egokian erabiltzeko. 
BI1.7 Datuen tratamendua (espezieak, ale kopurua, egoera sanitarioa, zikloaren etapa, besteak beste) zuhaitz eta 
palmondo apaingarriak kudeatzeko behar den informazioa lortzeko helburuarekin egiten da. 
BI1.8 Datuak didaktikoki egokitzeko eta zabaltzeko lantzen dira. 
BI1.9 Inbentariatze-lanak laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta indarrean den ingurumen-legeria betetzen eta 
aplikatzen dela kontuan hartuta antolatzen eta gainbegiratzen dira. 

LB2: Zuhaitz eta palmondo apaingarrien egoera begetatiboa ebaluatzea, haien mantentze- eta kontserbazio-lanak 
programatzeko. 

BI2.1 Egoera begetatiboaren ebaluazio-lanak egin beharreko eragiketak kontuan hartuta programatzen dira. 12 
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BI2.2 Egoera begetatiboaren ebaluazio-lanen aurrekontua irizpide teknikoak eta errentagarritasun ekonomikoko 
irizpideak kontuan hartuta egiten da. 
BI2.3 Baliabide materialak eta giza baliabideak optimizatuta eta helburuak betetzeko zehazten dira. 
BI2.4 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak bisualki aztertzen dira, eta egiturazko arazoak, arazo sanitarioak edo 
nutrizio-gabeziako arazoak detektatzen dira, jardun egokiak aurreikusteko. 
BI2.5 Izurriek, gaixotasunek, belar gaiztoek eta fisiopatia ohikoenek eragindako ondorioen larritasuna landare-
elementuari eragindako kalte zuzenaren eta zeharkakoaren arabera zehazten da, eta izan daitezkeen gorabeherak 
eta gauzatu beharreko jardunak aurreikusten dira. 
BI2.6 Azterketa bisualaren datuak zuhaitz eta palmondo apaingarriak kudeatzeko programa informatiko batean 
erregistratzen dira eta inbentarioarekin alderatzen dira. 
BI2.7 Ingurunearen baldintzatzaileak (klima, lurzorua, ureztatzea, eremuaren helburuak eta erabilera, besteak 
beste) zuhaitz eta palmondo apaingarrietan duten eragina balioetsiz aztertzen dira. 
BI2.8 Egonkortasun-arazoak dituzten zuhaitz eta palmondo apaingarriak markatu egiten dira, ondoren eta behar 
diren tresnekin horri buruzko azterlan bat egiteko. 
BI2.9 Ebaluazio-lanak laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta indarrean den ingurumen-legeria betetzeko eta 
aplikatzeko antolatzen eta gainbegiratzen dira. 

LB3: Zuhaitz eta palmondo apaingarriak mantentzeko eta kontserbatzeko kudeaketa programatzea, horien egoera 
begetatiboaren ebaluazioa kontuan hartuta. 

BI3.1 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak mantentzeko eta kontserbatzeko programa inbentarioaren eta haien 
egoera begetatiboaren ebaluazioaren datuak aztertuta ezartzen da. 
BI3.2 Jardunen egutegia zuhaitz eta palmondo apaingarriak mantentzeko eta kontserbatzeko programa kontuan 
hartuta egiten da. 
BI3.3 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak espezifikoki mantentzeko eta kontserbatzeko behar diren baliabide 
materialak eta giza baliabideak optimizatuz eta helburuak betez zehazten dira. 
BI3.4 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak espezifikoki mantentzeko eta kontserbatzeko jardunak irizpide teknikoak 
eta errentagarritasun ekonomikoko irizpideak kontuan hartuta balioesten dira. 

LB4: Zuhaitz eta palmondo apaingarrien ebaluazioan beharrezkoak diren giza baliabideak ezarritako helburuen eta 
jardueren arabera koordinatzea eta kontrolatzea. 

BI4.1 Lanen banaketa eta funtzionamendu-jarraibideak aurrez zehaztutako jarduerak kontuan hartuta ezartzen 
dira. 
BI4.2 Egindako lanen, langileen eta produkzio-baliabideen inguruan sortutako arazoak identifikatu eta balioetsi 
egiten dira, konponbidea bilatzeko. 
BI4.3 Egindako lanak egiaztatu egiten dira laneko arriskuak prebenitzeko araudia betetzen dela frogatzeko; 
bestela, zuzentzeko behar diren argibideak ematen dira. 
BI4.4 Giza baliabideen banaketa pertsonen ezaugarriak eta prestakuntza lanpostuen eskakizunetara egokituz 
egiten da. 
BI4.5 Zereginak eta ardurak langile bakoitzari banatzen eta esleitzen zaizkio, betiere taldeak eragiketak ezarritako 
helburuak betez egiteko eta amaitzeko moduan. 
BI4.6 Lanean hasten diren langileei aholkularitza teknikoa ematen zaie bete beharreko lanpostuarekin zerikusia 
duten alderdietan. 
BI4.7 Egin beharreko txosten eta lan-parteak lanorduak, errendimendua eta kostuak kontrolatuz eta egindako 
jardueren emaitzak ebaluatuz ezartzen dira. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Zuhaitz eta palmondo apaingarriak kudeatzeko programa informatikoa. Zuhaitz eta palmondo apaingarrien arriskuak 
ebaluatzeko ekipamendua. Zuhaitz eta palmondo apaingarrien diagnostiko bisualerako materiala eta ekipamendua. 
Produktuak eta emaitzak 
Lorategi-eremuko zuhaitz eta palmondo apaingarrien inbentarioa. Lorategi-eremuko zuhaitz eta palmondo apaingarrien 
arriskuen ebaluazioa. Zuhaitz eta palmondo apaingarriak mantentzeko eta kontserbatzeko programa. 
 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Datuak jasotzeko egoera-orria. Espezieak ezagutzeko eskuliburua. Botanika-eskuliburuak. Zuhaitz eta palmondo 
apaingarriak kudeatzeko eskuliburua. Zuhaitz eta palmondo apaingarrien arrisku-mapa. Laneko arriskuak prebenitzeko 
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plana. Zuhaitz eta palmondo apaingarrien diagnostiko bisualeko metodoei buruzko bibliografia. Zuhaitz eta palmondo 
apaingarrien estatikari buruzko bibliografia. Zuhaitz eta palmondo apaingarrien garapenaren oinarri zientifikoak. Zuhaitz 
eta palmondo apaingarrien diagnostiko bisualean aplikagarriak diren tresneria-eskuliburuak. Eremuko krokisak eta 
planoak. 
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3. gaitasun-atala 
ZUHAITZ ETA PALMONDO APAINGARRIEN MANTENTZE- ETA 
KONTSERBAZIO-LANAK KUDEATZEA ETA EGITEA  

 
3 

Kodea: UC1135_3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Zuhaitz eta palmondo apaingarrietan lurzorua aireztatzeko, ongarritzeko eta medeagarriak aplikatzeko eragiketak 
antolatzea eta hala badagokio, egitea, zuhaitz eta palmondo apaingarriak mantentzeko eta kontserbatzeko. 

BI1.1 Medeapenak, ongarritzeak eta lurzoruaren aireztapena aurrez ezarritako irizpideak kontuan hartuta 
programatzen dira. 
BI1.2 Baliabide materialak eta giza baliabideak optimizatuz eta helburuak betez zehazten dira. 
BI1.3 Zuhaitz eta palmondo apaingarrietan lurzorua aireztatzeko, ongarritzeko eta medeagarriak aplikatzeko 
makinak, erremintak eta ekipamendu espezifikoak egin beharreko lanen arabera hautatzen eta maneiatzen dira. 
BI1.4 Zuhaitz eta palmondo apaingarrietan lurzorua aireztatzeko, medeatzeko eta ongarritzeko lanen aurrekontua 
partida bakoitza kontuan hartuta egiten da. 
BI1.5 Lurzorua aireztatzeko, medeatzeko eta ongarritzeko lanak zuhaitz eta palmondo apaingarrien mantentze- eta 
kontserbazio-programazioa betetzeko antolatzen eta gainbegiratzen dira. 
BI1.6 Lurzorua aireztatzeko, ongarritzeko eta medeatzeko partidaren aurrekontuaren jarraipena desbiderapenak 
identifikatuz eta zuzenduz egiten da. 
BI1.7 Lurzorua aireztatzeko, medeatzeko eta ongarritzeko lanak laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta 
indarrean den ingurumen-legeria betetzeko eta aplikatzeko antolatzen eta gainbegiratzen dira. 

LB2: Zuhaitz eta palmondo apaingarrien ureztatzea antolatzea eta gainbegiratzea, haiek mantentzeko eta 
kontserbatzeko. 

BI2.1 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien ureztatzea zuhaitz eta palmondo apaingarrien ur-premiak kontuan hartuta 
programatzen da (dosia eta maiztasuna). 
BI2.2 Baliabide materialak eta giza baliabideak optimizatuz eta helburuak betez zehazten dira. 
BI2.3 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien ureztatze-lanen aurrekontua partida bakoitza kontuan hartuta egiten da. 
BI2.4 Ureztatze-lanak mantentze- eta kontserbazio-programa betetzeko antolatzen eta gainbegiratzen dira, betiere 
eragiketa bakoitzerako metodo egokiak erabiliz eta eskura dauden baliabideak optimizatuz. 
BI2.5 Ureztatze-partidaren aurrekontuaren jarraipena desbiderapenak identifikatuz eta zuzenduz egiten da. 
BI2.6 Ureztatze-lanak laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta indarrean den ingurumen-legeria betetzeko eta 
aplikatzeko antolatzen eta gainbegiratzen dira. 

LB3: Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarri ohikoenen prebentzioa, detekzioa eta kontrola antolatzea eta 
egitea, haien egoera sanitario ona ziurtatzeko, betiere zuhaitz eta palmondo apaingarriak mantentzeko eta 
kontserbatzeko programa kontuan hartuta. 

BI3.1 Agente kaltegarri ohikoenen prebentzioa, detekzioa eta kontrola aurrez ezarritako irizpideak kontuan hartuta 
eta baliabide materialak eta giza baliabideak aurreikusiz programatzen dira. 
BI3.2 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarrien prebentzioaren, detekzioaren eta kontrolaren 
aurrekontua partida bakoitza kontuan hartuta egiten da. 
BI3.3 Ingurumen-faktoreen datuak eta abisu-estazioetako informazioa behar bezala berrikusten eta eguneratzen 
dira jardunak programatzeko. 
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BI3.4 Kontrol-metodoak eta metodo fisiko, kimiko eta biologikoak eta laborantza-metodoak balioetsi beharreko 
agenteen arabera hautatzen dira. 
BI3.5 Produktu fitosanitarioen manipulazioa eta aplikazioa, eta ekipamenduen eta makinen erregulazioa eta 
maneiua gainbegiratu egiten dira, modu egokian aplikatzeko eta indarrean den araudia betetzeko.  
BI3.6 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarri ohikoenak kontrolatzeko lan espezifikoak ezarritako 
programazioa kontuan hartuta egiten dira. 
BI3.7 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien tratamenduan erabiltzen diren ibilgailuak, makinak, ekipamenduak eta 
erremintak behar diren oinarrizko mantentze-lanak eginez berrikusten dira, eta kudeaketa-prozesuan eskatutako 
datuak kontrol-fitxetan jasotzen dira. 
 
BI3.8 Agente kaltegarri ohikoenak prebenitzeko, detektatzeko eta kontrolatzeko partidaren aurrekontuaren 
jarraipena desbiderapenak identifikatuz eta zuzenduz egiten da. 
BI3.9 Agente kaltegarri ohikoenak prebenitzeko, detektatzeko eta kontrolatzeko lanak laneko arriskuak 
prebenitzeko araudia eta indarrean den ingurumen-legeria betetzeko eta aplikatzeko antolatzen eta gainbegiratzen 
dira. 

LB4: Zuhaitz eta palmondo apaingarriak inausteko lanak programatzea eta gainbegiratzea, modu egokian egiteko.  
BI4.1 Inausketa-lanak eta lan horien hondakinen kudeaketa apaindura-helburuari, espezieei eta ingurumen-
baldintzei buruz aurrez ezarritako irizpideak kontuan hartuta programatzen dira. 
BI4.2 Giza baliabideak, baliabide materialak eta baliabide osagarriak optimizatuz eta helburuak betez zehazten 
dira. 
BI4.3 Inausketa-lanak eta lan horien hondakinen kudeaketa partida bakoitza kontuan hartuta balioesten dira. 
BI4.4 Inausketa-lanak, zuhaitz eta palmondo apaingarrien irisgarritasunari, desplazamenduari eta bertako lanari 
dagokienez, partida bakoitza kontuan hartuta definitzen eta balioesten dira. 
BI4.5 Larrialdi-kasuko plana laneko arriskuak prebenitzeko araudia kontuan hartuta ezartzen da. 
BI4.6 Inausketa-lanak laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta indarrean den ingurumen-legeria betetzeko eta 
aplikatzeko programatzen eta gainbegiratzen dira. 

LB5: Zuhaitz eta palmondo apaingarriak kontserbatzeko eta mantentzeko beharrezkoak diren giza baliabideak ezarritako 
helburuen eta jardueren arabera koordinatzea eta kontrolatzea. 

BI5.1 Lanen banaketa eta funtzionamendu-jarraibideak aldez aurretik zehaztutako jarduerak kontuan hartuta 
ezartzen dira. 
BI5.2 Egindako lanen, langileen eta produkzio-baliabideen inguruan sortutako arazoak identifikatu eta balioetsi 
egiten dira, konponbidea bilatzeko. 
BI5.3 Egindako lanak egiaztatu egiten dira laneko arriskuak prebenitzeko araudia betetzen dela frogatzeko; 
bestela, zuzentzeko behar diren argibideak ematen dira. 
BI5.4 Giza baliabideak banatzeko, pertsonen ezaugarriak eta prestakuntza lanpostuen eskakizunetara egokitzen 
dira. 
BI5.5 Zereginak eta ardurak langile bakoitzari banatzen eta esleitzen zaizkio, betiere taldeak eragiketak ezarritako 
helburuak betez egiteko eta amaitzeko moduan. 
BI5.6 Lanean hasten diren langileei aholkularitza teknikoa ematen zaie bete beharreko lanpostuarekin zerikusia 
duten alderdietan. 
BI5.7 Egin beharreko txosten eta lan-parteak lanorduak, errendimendua eta kostuak kontrolatuz eta egindako 
jardueren emaitzak ebaluatuz ezartzen dira. 
 

Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Laginak hartzeko ekipamenduak. Zuhaitz eta palmondo apaingarrien mantentze- eta kontserbazio-lanak kudeatzeko 
programa informatikoa. Materiala, erremintak, diagnostiko-ekipamenduak eta mantentze- eta kontserbazio-makinak. 
Segurtasun-ekipamendua. Ongarriak, turbak, hondarrak, agregakinak, lur-estalkiak eta landare-elementuak. 
Izurriak eta gaixotasunak detektatzeko eta kontrolatzeko ekipamenduak. Produktu fitosanitarioak. Fertirrigazio-
ekipamenduak. 
Ureztatzea: sistemak, ezaugarriak eta erabilera. 
Produktuak eta emaitzak 
Mantentze- eta kontserbazio-egoera onean dauden zuhaitz eta palmondo apaingarriak. Zuhaitz eta palmondo 
apaingarriak kudeatzeko aurrekontua. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Hostoen, lurzoruen eta ureztatze-uren azterketa. Lurzoruei, klimatologiari eta botanikari buruzko informazioa. Mintegi-
landareen prezioen katalogoak eta zerrendak. Zuhaitz eta palmondo apaingarriak kontserbatzeko eta mantentzeko lanen 
tarifen zerrendak. Zuhaitz eta palmondo apaingarriak biltzen dituen lorezaintza-proiektua: neurketak, planoak, 
aurrekontuak. Zuhaitz eta palmondo apaingarrien, ongarrien eta substratuen (besteak beste) katalogoak. 
Erabili beharreko espezieei buruzko bibliografia botaniko orokorra eta espezifikoa. Espezieen inbentarioa, haien 
garapenena eta egoera fitosanitarioa biltzen duena. Zuhaitz eta palmondo apaingarrien espezieen inbentarioa. Zuhaitz 
eta palmondo apaingarrien izurriei eta gaixotasunei buruzko bibliografia. Produktu fitosanitarioen vademecuma. 
Makinak erabiltzeko eta mantentzeko eskuliburuak. Diagnosi-tresnak erabiltzeko eta mantentzeko eskuliburuak. 
Ureztatze-sistemen erabilerari eta mantentzeari buruzko eskuliburuak. Lorezaintzaren eta ingurumenaren arloei 
dagozkien laneko arriskuak prebenitzeko arauak eta legeria espezifikoa. 
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4. gaitasun-atala 
ZUHAITZETAN GARAIERAKO LANAK EGITEA 

 
4 

Kodea: UC1119_2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Zuhaitzetara igotzea eta haien adaburuetan zehar mugitzea garaierako lanak segurtasun-baldintzei eutsiz egiteko. 

BI1.1 Igotzeko ekipamendua erabili aurretik ikuskatu egiten da osagai bakoitzaren egoera egiaztatzeko eta, 
beharrezkoa baldin bada, material akastuna berritzeko. 
BI1.2 Igo beharreko zuhaitza ikuskatu egiten da, langileari ekar dakizkiokeen arrisku-egoerak edota espezie 
babestuak detektatzeko. 
BI1.3 Igoera, jaitsiera eta zuhaitzaren adaburuko desplazamenduak garaierako lanei ekin aurretik aurreikusten eta 
programatzen dira. 
BI1.4 Langunea istripuak saihesteko seinaleztatzen da. 
BI1.5 Igotzeko ekipamendua ipini ondoren segurtasunez lan egiteko ondo doituta dagoela egiaztatzen da. 
BI1.6 Igotzeko ekipamendua zuhaitzean instalatzen da, aurrez egindako programazioaren arabera adaburura 
igotzeko eta lana egiteko, segurtasun- eta osasun-baldintzetan eta indarrean den araudia betez. 
BI1.7 Zuhaitza lana egiteko lekuraino igotzen da, eta, ondoren, aingura seguru eta egoki bat instalatzen da, 
adaburuko desplazamenduak aingura ahalik eta aldi gutxienetan ordeztuz egiteko. 
BI1.8 Adaburuko desplazamenduak ainguratuta eta jarrera seguruetan egiten dira, baita aingura aldatu behar 
denean ere, betiere segurtasun-baldintzetan mugitzeko. 
BI1.9 Zuhaitzetik jaisterakoan, langilea une oro seguru mantenduko da, jardunbide egokiei eta indarrean den 
araudiari jarraikiz.  
BI1.10 Igotzeko ekipamendua berreskuratu egiten da lurrera iritsitakoan, eta haren egoera ikuskatu egiten da, 
kaltetutako materiala baliogabetzeko.  
BI1.11 Materiala modu ordenatuan biltegiratzen da ondo kontserbatzeko, eta materialaren egoeraren berri ematen 
zaio arduradunari. 
BI1.12 Lanak segurtasun- eta osasun-baldintzetan egiten dira, batetik laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta 
obrako segurtasun-plana betez, eta, bestetik, ingurumena eta egin beharreko zereginen araudi espezifikoa beteta.  

LB2: Zuhaitzen garaierako inausketa egitea, haien neurria aurreikusitako funtzionaltasunera egokitzeko eta/edo nahi 
diren helburuak lortzeko. 

BI2.1 Inausketa-lanak egiteko eremuak segurtasun-baldintzei jarraikiz seinaleztatzen dira. 
BI2.2 Lurretik helezinak diren adarrak hautatu eta inausi egiten dira, betiere denborak aurrera egin ahala 
zuhaitzaren indarra gutxitu gabe aurreikusitako funtzionaltasuna lortzeko neurri egokiena osatzeko moduan. 
BI2.3 Lurretik helezinak diren adarrek segurtasun-arriskuak edo osasun-arazoak ekar baditzakete, inausi egiten 
dira horiek desagerrarazteko. 
BI2.4 Hautatutako adarrak ehun maskurtsua errespetatuz ebakitzen dira, ebaketa garbiak eginez, urratzerik sortu 
gabe eta betiere zauriaren guztizko orbaintze azkarra ahalbidetuko duen gehieneko ebaketa-diametroa gainditu 
gabe, irizpide teknikoei edota lege-irizpideei jarraikiz. 
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BI2.5 Zuhaitzetan eginda ebaketak eta zauriak, beharrezkoa baldin bada, tratatu egiten dira infekzioak saihesteko. 
BI2.6 Inausitako adarrak muxarratu egiten dira su-egurrak hondakinetatik bereizteko, eta hondakinak agindu 
teknikoei jarraikiz deuseztatzen dira. 
BI2.7 Norbere kontura egin beharreko lanak ekonomikoki balioesten dira bezeroari aldez aurretik lan horien 
kostuaren berri emateko. 
BI2.8 Inausketa-lanen aurrekontuaren jarraipena desbiderapenak identifikatuz eta zuzenduz egiten da. 
BI2.9 Larrialdi-kasu bateko jardun-plana planean bertan ezarritakoari jarraikiz aplikatzen da.  
BI2.10 Inausketa-lanak segurtasun- eta osasun-baldintzetan egiten dira, batetik laneko arriskuak prebenitzeko 
araudia eta obrako segurtasun-plana betez eta, bestetik, ingurumena eta egin beharreko zereginen araudi 
espezifikoa errespetatuz.  

LB3: Garaierako inausketa segurtasun- eta osasun-baldintzetan egiteko behar diren makinak eta erremintak maneiatzea. 
BI3.1 Ainguraketa nagusia eta sekundarioa instalatuta daudela, adaburuan modu egonkorrean kokatuta dagoen 
langileak argibideak ematen dizkio lurreko langileari, eta baita inausteko ekipamenduak eman ere. 
BI3.2 Motozerra kate-frenoa eraginda dagoela abiarazten da, betiere segurtasun- eta osasun-neurriak betez, 
zuhaitzaren gainaldetik nahiz plataforma jasotzaile bat edo saski edo antzekoren bat erabilita. 
BI3.3 Zuhaitzaren garaierako posizio-aldaketak kate-frenoa eraginda dagoela eta motozerra itzalita egiten dira eta, 
beharrezkoa izanez gero, motozerra ainguraketa-puntu osagarri batean ipintzen da modu seguruan eta bere 
eslinga solte uzten da beste lan-posizio batera iritsi arte. 
BI3.4 Adarrak nahi den distantziara ebakitzen dira, zuhaitzaren gainaldetik nahiz plataforma jasotzaile bat edo 
saski edo antzekoren bat erabilita, adarraren tamainaren eta osaeraren araberako teknika egokiak erabiliz. 
BI3.5 Adar handiak zatitan ebakitzen dira, zuhaitzaren gainaldetik nahiz plataforma jasotzaile bat edo saski edo 
antzekoren bat erabilita, urratzeak edota motozerraren erabileraren ondoriozko arriskuak saihesteko. 
BI3.6 Motozerra kate-frenoari eragin ondoren gelditzen da adarrak edo adar-zatiak manipulatzeko, zuhaitzaren 
gainaldetik nahiz plataforma jasotzaile bat edo saski edo antzekoren bat erabilita. 
BI3.7 Garaierako lanak lurreko jarduera (langunearen azpikoa) zainduz egiten dira, eta langileak behar diren 
argibideak ematen ditu eremu horretan dauden pertsonen segurtasuna babesteko. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak 
Habailatxoa, sokak, mosketoiak, arnesak, eslingak, eskailerak, azkonak, inausketa-motozerrak, aizkorak, zerroteak, 
norbera babesteko ekipamenduak, eskailera, arnesa, kalibrea neurtzeko erregela, zorroztarria, garabia, plataforma edo 
saski jasotzailea. 

Produktuak eta emaitzak 
Zuhaitzetako garaierako lanak, segurtasuneko eta ingurumenarekiko errespetuko baldintzetan. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Garaierako lanen xede diren espezieei buruzko bibliografia botanikoa. Honako arlo hauetako eskuliburuak: zuhaitzen 
inausketa, lan bertikalak, zuhaitzetara igotzea, garaierako inausketa, arborikultura eta zuhaitzen ebakitze gidatua. 
Honako hauen katalogoak: inausketa-makinak, igotzeko ekipamenduak, garabiak, saskiak eta plataforma jasotzaileak. 
Laneko arriskuak prebenitzeko araudia. Errendimenduen tarifak eta taulak. Jardunbide egokien eskuliburuak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 

1
2

 
1. prestakuntza-modulua:  

ZUHAITZ ETA PALMONDO APAINGARRIEN LANDAKETA 
 

2. prestakuntza-modulua:  
 ZUHAITZ ETA PALMONDO APAINGARRIEN EBALUAZIOA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

3 
4

ZUHAITZ ETA PALMONDO APAINGARRIEN  
MANTENTZE- ETA KONTSERBAZIO-LANAK KUDEATZEA 

ETA EGITEA 
 

4. prestakuntza-modulua:  
ZUHAITZETAN GARAIERAKO LANAK EGITEA 

 
5. prestakuntza-modulua:  

5 ZUHAITZ ETA PALMONDO APAINGARRIAK KUDEATZEKO 
ETA MANTENTZEKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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11. prestakuntza-modulua:  
 ZUHAITZ ETA PALMONDO APAINGARRIEN LANDAKETA 
 
Kodea: MF1133_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1133_3 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien landaketa kudeatzea eta 
egitea. 
 
Iraupena: 100 ordu 
 
1.1 prestakuntza-atala 
ZUHAITZ ETA PALMONDO APAINGARRIAK EZARTZEKO ETA LANDATZEKO 
PROIEKTU BAT INTERPRETATZEA ETA HAIEN EZAUGARRIAK AZTERTZEA.  
 
Kodea: UF0689 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lorezaintzako proiektu bateko zuhaitz eta palmondo apaingarrien landaketari buruzko dokumentazioa aztertzea eta 
praktikan jartzeko jakinarazi beharreko konplexutasuna dakarten alderdiak identifikatzea. 

EI1.1 Proiektu bateko zuhaitz eta palmondo apaingarriak ezartzeko partida bakoitza identifikatzea. 
EI1.2 Berdegune bat instalatzeko proiektu batean, zuhaitz eta palmondo apaingarrien ezarpenari buruzko informazioa 
interpretatzea. 
EI1.3 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatzeari dagokionez proiektua gauzatzea zaildu edo galaraz dezaketen 
alderdiak identifikatzea. 
EI1.4 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatzeko lorezaintza-proiektu baten interpretazioaren behar bezala 
zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Zuhaitz eta palmondo apaingarrien landaketari buruzko dokumentazio guztia dagoela egiaztatzea. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarrien hornidura-agiriari lotutako dokumentazioa aztertzea. 
- Proiektuan ezarrita egonda ere gauzatze praktikorako zailak ikusten diren teknikak, metodoak edo lan 

osagarriak jakinaraztea. 
- Neurketen datuak benetakoak direla eta lurraren errealitatearekin bat datozela egiaztatzea. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarrien ezarpenari lotutako partidak balioestea. 

A2: Zuhaitz eta palmondo apaingarrien ezarpenaren oinarrizko diseinua egitea teknologia berrien baliabideak erabiliz. 
EI2.1 Oinarrizko kontzeptu topografikoak azaltzea (eskalak, kotak eta distantziak, besteak beste). 
EI2.2 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien ezaugarri nagusiak identifikatzea eta azaltzea. 
EI2.3 Ezaugarri klimatikoek, edafologikoek eta paisajistikoek zuhaitz eta palmondo apaingarrietan duten eragina 
deskribatzea. 
EI2.4 Landare-elementuak ezaugarri klimatikoen, edafologikoen eta paisajistikoen arabera hautatzeko irizpideak 
aztertzea. 
EI2.5 Drainatze- eta ureztatze-sistemak osatzen dituzten elementuak deskribatzea. 
EI2.6 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak eta drainatzea eta ureztatzea irudikatzeko elementuak identifikatzea ezarpen-
diseinu batean. 
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EI2.7 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ezartzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, proiektua behar ez 
denean: 

- Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ezarriko diren lurraren plano topografikoa interpretatzea. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ezaugarri klimatikoak, edafologikoak eta paisajistikoak, eta bezeroaren 

baldintzak kontuan hartuta hautatzea. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarriak eta drainatze- eta ureztatze-sistemak modu normalizatuan irudikatzen 

dituen diseinu bat grafikoki irudikatzea. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarrien diseinua ekonomikoki balioestea. 

Edukiak: 
1. Lorezaintza-proiektu bat aztertzea. 

- Topografiari lotutako oinarrizko kontzeptuak: 
• Planoak. 
• Eskalak. 
• Kotak. 
• Sestra-kurbak. 
• Puntu bereziak. 
• Distantziak. 
• Orientazioa. 

- Proiektuaren zatiak:  
• Memoria. 
• Planoak. 
• Baldintza-agiria. 
• Aurrekontua. 

- Proiektuan bildutako informazioa aztertzea. 
- Landare-elementuen eta landareak ez diren elementuen irudikapen grafikoa. 
- Ureztatzeko instalazioak. 
- Drainatze-sistemak. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ezartzeko partidak balioestea. 

2. Ezaugarri taxonomikoak, klimatikoak, edafikoak eta paisajistikoak aztertzea zuhaitz eta 
palmondo apaingarriak ezartzeko. 
- Landare-elementuen ezaugarriak. 

• Nomenklatura eta taxonomia. 
• Identifikazioa. 
• Ezaugarriak. 
• Erabilera. 

- Ezaugarri klimatikoak. 
• Faktore klimatiko nagusiak. 
• Klima neurtzeko tresnak. 
• Neurketa-tresnen maneiua. 

- Ezaugarri edafologikoak. 
• Propietate fisikoak. 
• Propietate kimikoak. 
• Propietate biologikoak. 

- Ezaugarri paisajistikoak. 
• Elementu bereziak. 
• Lurraren topografia. 
• Malda. 
• Esposizioa. 
• Altitudea. 
• Landaredia. 
• Fauna. 

 
21 

 
 

 

 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1.2 prestakuntza-atala 
ZUHAITZ ETA PALMONDO APAINGARRIAK LANDATZEKO ETA EZARTZEKO 
LANDAREAK PRESTATZEA ETA UREZTATZE- ETA DRAINATZE-INSTALAZIOA 
EGITEA 
 
Kodea: UF0690 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3, LB4, LB5 eta LB7 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zuhaitz eta palmondo apaingarrien landaketa prestatzeko beharrezkoak diren prozedura eta teknikak definitzea eta 
aplikatzea, behar diren baliabideak erabiliz. 

EI1.1 Ezarri aurretik zuhaitz eta palmondo apaingarriak prestatzeko beharrezkoak diren eragiketak definitzea. 
EI1.2 Landatu aurretik zuhaitz eta palmondo apaingarriak prestatzeko beharrezkoak diren makinak, materialak eta 
baliabideak identifikatzea. 
EI1.3 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak prestatzeko teknikak. 
EI1.4 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak prestatzeko egin behar diren eragiketetan aplikatu beharreko laneko arriskuak 
prebenitzeko araudia eta ingurumen-legeria identifikatzea. 
EI1.5 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatu aurreko prestaketaren behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Zuhaitz eta palmondo apaingarriak prestatzeko jarduerak programatzea. 
- Jardunen egutegi bat egitea. 
- Baliabide materialak eta behar diren bitartekoak aurreikustea eta hautatzea. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarrien hornidura-agiriak prestatzea. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatu aurreko prestaketarako teknikak aplikatzea (birlandaketa, sustrai-

lurrarekin landatzea, igeltsatzea, loreontzietan jartzea eta inausketa, besteak beste), behar diren makinak eta 
ekipamenduak erabiliz. 

- Zuhaitz eta palmondo apaingarriak behar bezalako kontserbazio-baldintzetan biltegiratzea. 
- Aurreko lanak lan-arriskuen prebentzioaren arloko eta ingurumenaren arloko indarreko legeria kontuan hartuta 

egitea. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarriak prestatzeko behar diren eragiketak ekonomikoki balioestea proiekturik 

behar ez denean, edo, bestela, proiektua dagoen kasuetan, aurrekontua eguneratzea.  
A2: Drainatze- eta ureztatze-sistemak instalatzeko eragiketak identifikatzea eta programatzea, aurretiazko diseinu baten 
jarraibideei jarraikiz. 

EI2.1 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ureztatzeko eta drainatzeko sistemen instalazioaren faseak zerrendatzea eta 
egutegi bat definitzea. 
EI2.2 Ureztatze- eta drainatze-sistemen instalazioan erabilitako makinak, materialak eta baliabideak identifikatzea, 
ondoren hautatzeko eta optimizatzeko. 
EI2.3 Zuhaitz eta palmondo apaingarriekin erabiltzen diren drainatze- eta ureztatze-sistemak deskribatzea. 
EI2.4 Ureztatze- eta drainatze-sistemen instalazio-lanetan aplikatu beharreko lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko 
araudia identifikatzea. 
EI2.5 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ureztatzeko eta drainatzeko sistemen instalazioa antolatzeko behar bezala 
zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ureztatzeko eta drainatzeko sistemen instalazio-lanak programatzea. 
- Jardunen egutegi bat egitea. 
- Baliabide materialak eta lan bakoitzari dagozkion bitartekoak aurreikustea eta hautatzea. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarriak drainatzeko eta ureztatzeko sistemen instalazio-teknikak hautatzea. 
- Aurreko lanak ekonomikoki balioestea, betiere zuhaitz eta palmondo apaingarriak ureztatzeko eta drainatzeko 

sistemen instalazio-eragiketek proiektu bat egitea eskatzen dutenean, edo bestela, proiektua dagoen 
kasuetan, aurrekontua eguneratzea. 

- Zuhaitz eta palmondo apaingarriak drainatzeko eta ureztatzeko sistemen instalazioa gainbegiratzea, lan-
arriskuen prebentzioaren arloan eta ingurumen-arloan indarren den legeria aplikatuz. 22 
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A3: Zuhaitz eta palmondo apaingarrien landaketa-lanetan erabiltzen diren prozedurak eta teknikak aztertzea. 
EI3.1 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien landaketa-lanak egiteko erabiltzen diren teknikak eta metodoak definitzea. 
EI3.2 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatzeko behar diren makinak edo bestelako baliabide materialak 
identifikatzea eta azaltzea. 
EI3.3 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien landaketa-lanen berezkoak diren lan osagarriak eta lehen mailako mantentze-
lanak zerrendatzea. 
EI3.4 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien landaketa-lanetan beharrezkoak diren neurketako eta zuinketako oinarrizko 
teknikak deskribatzea. 
EI3.5 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak jasotzerakoan kontuan hartu beharreko irizpideak ezagutzea, onartzeko edo 
baztertzeko. 
EI3.6 Lurra egokitzeko teknikak zehaztea, ingurumen-baldintzen eta hautatutako espezieen arabera. 
EI3.7 Laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta ingurumen-araudia identifikatzea, eta araudi hori zuhaitz eta palmondo 
apaingarrien birlandaketa- eta berriztapen-lanetan aplikatzen dela gainbegiratzea. 

A4: Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ezartzeko eragiketak egitea, beharrezkoak diren teknikak aplikatuz. 
EI4.1 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien landaketa-lanak programatzea. 
EI4.2 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatzeko beharrezkoak diren lanak biltzen dituen egutegia egitea. 
EI4.3 Baliabide materialak eta lan bakoitzari dagozkion bitartekoak aurreikustea eta hautatzea. 
EI4.4 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ezartzeko teknikak hautatzea. 
EI4.5 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatzeko eragiketak egitea. 
EI4.6 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatzeko beharrezkoak diren eragiketak ekonomikoki balioestea. 

A5: Zuhaitz eta palmondo apaingarriak berriztatzeko, birlandatzeko eta bestelako laborantza-lanak egiteko prozesuak 
azaltzea (adarrak eta enborrak kableatzea eta adaburuak eustea, besteak beste), eta kasu praktiko batean horrelako 
prozesuak antolatzea eta egitea. 

EI5.1 Palmondo apaingarrien berriztapen- edo birlandaketa-premiak identifikatzeko teknikak zehaztea. 
EI5.2 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien berriztapen- eta birlandaketa-lanen eta bestelako laborantza-lanen egutegi bat 
programatzeko eta egiteko metodoak identifikatzea. 
EI5.3 Giza baliabideak eta baliabide materialak aurreikusteko prozesuak deskribatzea eta baliabide horiek hautatzea eta 
optimizatzea, aurrez ezarritako helburuak betetzeko. 
EI5.4 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien berriztapen- eta birlandaketa-lanen eta bestelako laborantza-lanen 
aurrekontuak eta horien jarraipena egiteko, eta desbiderapenak detektatzeko eta zuzentzeko teknikak identifikatzea. 
EI5.5 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien berriztapen- eta birlandaketa-teknikak deskribatzea. 
EI5.6 Besteak beste, adarrak eta enborrak kableatzeko, adaburuak eusteko edo bestelako laborantza-lanak egiteko 
teknikak deskribatzea. 
EI5.7 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak berriztatzeko, birlandatzeko eta bestelako laborantza-lanak egiteko behar diren 
makinak, erremintak eta ekipamendu espezifikoak zehaztea. 
EI5.8 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien berriztapen- eta birlandaketa-lanetan eta bestelako laborantza-lanetan aplikatu 
beharreko lan-arriskuen prebentzioaren arloko eta ingurumen-arloko indarreko araudia identifikatzea. 
EI5.9 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak berriztatzeko eta birlandatzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Ereduzko zuhaitz apaingarrien edota berezi gisa katalogatutako zuhaitz apaingarrien berriztapen- eta 
birlandaketa-premiak zehaztea. 

- Zuhaitz eta palmondo apaingarriak berriztatzeko eta birlandatzeko partidaren aurrekontuaren jarraipena egitea. 
- Jardunen egutegi bat egitea. 
- Giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea. 
- Lan bakoitzerako baliabide material egokiak hautatzea eta optimizatzea. 
- Ereduzko zuhaitz apaingarriak edota berezi gisa katalogatutako zuhaitz apaingarriak berriztatzeko eta 

birlandatzeko teknikak ingurumenaren arloan indarrean den legeria aplikatuz hautatzea. 
- Ereduzko zuhaitz apaingarrien edota berezi gisa katalogatutako zuhaitz apaingarrien berriztapen- eta 

birlandaketa-lanetan laneko arriskuak prebenitzeko araudia aplikatzea. 
EI5.10 Ereduzko zuhaitz apaingarriak edota berezi gisa katalogatutako zuhaitz apaingarriak kontserbatzeko eta 
mantentzeko bestelako laborantza-lanak kudeatu beharreko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Ereduzko zuhaitz apaingarrien edota berezi gisa katalogatutako zuhaitz apaingarrien laborantza-lanen artean, 
besteak beste, adarrak eta enborrak kableatzea eta adaburuak eustea programatzea. 

- Bestelako laborantza-lanen partidaren aurrekontuaren jarraipena egitea. 
- Jardunen egutegi bat egitea. 
- Giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea. 
- Lan bakoitzerako baliabide material egokiak hautatzea eta optimizatzea. 
- Bestelako laborantza-lanen teknikak ingurumen-arloan indarrean den legeria aplikatuz hautatzea. 
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- Bestelako laborantza-lanetan laneko arriskuak prebenitzeko araudia aplikatzea. 

Edukiak: 
1. Zuhaitzak eta palmondoak birlandaketarako prestatzea. 

- Materialak, makinak eta baliabideak: 
• Egurrak. 
• Sareak. 
• Sokak. 
• Igeltsua. 
• Garabiak. 
• Atzerakako hondeamakina. 
• Sustrai-lurrarekin landatzeko makina. 
• Kamioiak. 

- Prestaketa-teknikak: 
• Birlandaketa. 
• Sustrai-lurrarekin landatzea. 
• Igeltsatzea. 
• Loreontzietan jartzea. 
• Zurkaiztatzea. 
• Lotzea. 
• Inausketa. 

- Lorezaintzako arau teknikoak. 

2. Ureztatzearen eta drainatzearen prestaketa. 
- Ureztatze-sistemak instalatzea: 

• Sistema-motak. 
• Ureztatze-buruaren elementuak. 
• Ureztatze-sarearen osagaiak. 
• Muntatzeko prozedura. 
• Egiaztapenak. 
• Ureztatzearen automatizazioa. 

- Drainatze-sistemak instalatzea: 
• Sistema-motak. 
• Osagaiak. 
• Jartzeko teknikak. 

- Erabili beharreko makinak, ekipamenduak eta erremintak: 
• Motak. Ezaugarriak. 
• Funtzionamendua. 
• Drainatze-premia zehaztea. 

3. Zuhaitz eta palmondoak ezartzeko prozesua. 
- Egin beharreko eragiketak programatzea. 
- Baliabide materialak eta giza baliabideak aurreikustea. 
- Zuinketa-krokisa egitea. 
- Zuinketa-lanak programatzea. 
- Zuinketa-teknikak aplikatzea: 

• Puntuak. 
• Lerrokadurak (paraleloak eta perpendikularrak). 

- Lurra prestatzeko teknikak 
- Langunea egokitzea. 
- Zuloak eta substratuak prestatzea: 

• Neurriak. 
• Substratuen osagaiak: motak eta ezaugarriak. 
• Substratu-nahasketak. 

- Landareak jasotzeko faseko kalitate-kontrola. 
- Zuhaitz eta palmondoak ezartzeko teknikak. 
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- Lehen mailako mantentze-lanak: 
• Ureztatzea. 
• Ongarritzea. 

- Erabili beharreko makinak, ekipamenduak eta erremintak: 
• Motak. 
• Ezaugarriak. 
• Funtzionamendua. 

4. Zuhaitz eta palmondo apaingarrietan berriztapen-lanak eta bestelako laborantza-lanak egitea. 
- Berriztapenerako baldintzak identifikatzea. 
- Aurrekontuaren kontrola eta egutegia. 
- Berriztapen-teknikak. 
- Berezi gisa katalogatutako aleak maneiatzeko zaintza bereziak. 
- Bestelako laborantza-lanak: 

• Adarrak eta enborrak kableatzea. 
• Adaburuak eustea. 
• Oholez bermatzea. 
• Txarrantxatzea. 

- Erabili beharreko makinak, ekipamenduak eta erremintak: 
• Motak. 
• Ezaugarriak. 
• Funtzionamendua. 

- Giza baliabideak zehaztea. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatzeko eta ezartzeko landareak prestatzerakoan eta ureztatze- eta 

drainatze-instalazioa egiterakoan segurtasuneko, osasuneko eta ingurumena babesteko arauak aplikatzea. 
 
 

2
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ZUHAITZ ETA PALMONDO APAINGARRIEN EBALUAZIOA 
 
Kodea: MF1134_3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1134_3 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ebaluatzea. 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Eremu jakin bateko zuhaitz eta palmondo apaingarrien inbentarioak egiteko prozesuak aztertzea. 

EI1.1 Beharrezkoak diren krokisak egiteko teknikak eta posizionamendu-teknikak ezagutzea, inbentarioak egiteko 
elementu osagarri gisa. 
EI1.2 Eremu jakin bateko zuhaitz eta palmondo apaingarrien inbentarioaren faseak deskribatzea. 
EI1.3 Inbentariorako datuak hartzerakoan kontuan hartu beharreko irizpideak zehaztea. 
EI1.4 Inbentariotik lortu behar diren datuak identifikatzea, helburua kontuan hartuta. 
EI1.5 Inbentariotik datuak hartzeko prozesua definitzea eta beharrezkoak diren material edota baliabide osagarriak 
identifikatzea. 
EI1.6 Lan-arriskuen prebentzioaren arloan eta ingurumen-arloan indarren den araudia identifikatzea. 
EI1.7 Eremu jakin bateko zuhaitz eta palmondo apaingarriak inbentariatzeko kasu praktiko batean: 

- Zuhaitz eta palmondo apaingarrien eta beste elementu garrantzitsu batzuen kokalekuen krokisa/planoa egitea. 
- Datuak hartzeko egoera-orri bat diseinatzea, aurrez ezarritako irizpide batzuei jarraikiz. 
- Ezarritako helburuen arabera inbentarioa osatzeko dauden partida desberdinak identifikatzea. 
- Inbentarioaren aurrekontua baliabide materialak eta giza baliabideak kontuan hartuta egitea. 
- Gauzatu beharreko jardunen plangintza egitea. 
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- Datuak jaso eta programa informatiko batean sartzea, helburuetan ezarritako emaitzak lortzea eta lortutako 
datuak interpretatzea.  

A2: Zuhaitz eta palmondo apaingarrien egoera begetatiboa ebaluatzeko teknikak hautatzea, eta haien mantentze- eta 
kontserbazio-lanak programatzea ahalbidetzen duen azterketa bisuala egitea. 

EI2.1 Azterketa bisualaren bidez zuhaitz eta palmondo apaingarrien egoera begetatiboa zehaztea ahalbidetzen duten 
ezaugarriak zerrendatzea. 
EI2.2 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien azterketa bisuala egiteko behar diren teknikak, materialak edota baliabide 
osagarriak identifikatzea. 
EI2.3 Zuhaitz eta palmondo apaingarrietan eragina duten ingurumen-baldintzatzaileak ezartzea. 
EI2.4 Zuhaitz eta palmondo apaingarriek izaten dituzten egiturazko arazo eta nutrizio-gabeziako arazo ohikoenak 
identifikatzea. 
EI2.5 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien egoera begetatiboan eragina duten izurriak, gaixotasunak, belar gaiztoak eta 
fisiopatiak identifikatzea. 
EI2.6 Zuhaitz eta palmondo apaingarrietatik etor daitezkeen arriskuak deskribatzea. 
EI2.7 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien ebaluazioarekin lotutako laneko arriskuak prebenitzeko araudia identifikatzea. 
EI2.8 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien egoeraren ebaluazioaren behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Azterketa bisualerako behar diren teknika, material edota baliabide osagarriak hautatzea. 
- Egoera begetatiboaren azterketa bisuala egitea. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarrietan eragina duten inguruneko baldintzatzaileak identifikatzea. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarrien sintomatologia eta egurraren usteltze-agenteak identifikatzea. 
- Egiturazko arazoek, izurriek, gaixotasunek, belar gaiztoek eta fisiopatia ohikoenek duten eragina zehaztea. 
- Azterketa bisualaren datuak aurretik egindako inbentarioarekin alderatzea. 
- Azterketa bisualean oinarrituta, pertsonek edo inguruneko elementuek izan ditzaketen arriskuak zehaztea. 
- Tresna espezializatuekin egindako azterlan xehatua beharko duten aleak zehaztea eta markatzea. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarrien egoera begetatiboaren ebaluazioaren aurrekontua baliabide materialen eta 

giza baliabideen arabera egitea.  
A3: Zuhaitz eta palmondo apaingarriak mantentzeko eta kontserbatzeko beharrezkoak diren kudeaketa-prozesuen zerrenda 
egitea eta programatzea. 

EI3.1 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien kudeaketaren programazioa osatu behar duten zatiak eta edukiak definitzea. 
EI3.2 Inbentarioan eta azterketa bisualean lortutako informazioaren artean, programazioa egiteko zein hartu behar den 
kontuan zehaztea. 
EI3.3 Giza baliabideak eta baliabide materialak aurreikusteko prozesuak deskribatzea, eta baliabide horiek hautatzea eta 
optimizatzea, aurrez ezarritako helburuak betetzeko. 
EI3.4 Aurrekontuak egiteko teknikak identifikatzea. 
EI3.5 Aurrez ezarritako helburuak lortzeko gauzatu beharreko jardunak izendatzea. 
EI3.6 Aplikatu beharreko lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko araudia identifikatzea. 
EI3.7 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak mantentzeko eta kontserbatzeko behar bezala zehaztutako kasu praktiko 
batean: 

- Zuhaitz eta palmondo apaingarrietan egin beharreko jardunak programatzea. 
- Giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea. 
- Jardunen aurrekontua egitea, irizpide teknikoei eta errentagarritasun-irizpideei jarraikiz. 
- Baliabide materialak hautatzea eta zeregin bakoitzerako optimizatzea.  
- Mantentze-teknikak ingurumen-arloan indarrean den legeria aplikatuz hautatzea. 

Edukiak: 
1. Zuhaitz eta palmondo apaingarrien inbentarioa egitea 

- Krokisak eta oinarrizko planoak egitea: 
• Kokapena eta orientazioa. 
• Irudikapen grafikoko teknikak (kotak, sestra-kurbak eta gorabehera geografikoak, besteak beste). 
• Irudikapen-motak (zuhaitzak, palmondoak eta elementu bereziak, besteak beste). 

- Kartografia: 
• Mapa-motak, helburuen eta eskalen arabera. 
• GPSaren erabilera. 
• Zuhaitz eta palmondoen kokapen geoerreferentziatua. 
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- Datuak hartzea: 
• Datuak hartu aurreko urratsak. 
• Prozesua. 
• Materialak (landa-libreta eta formatu digitaleko fitxak, besteak beste). 

- Inbentarioak: 
• Helburuak (banaka eta masatan, bestek beste). 
• Motak (taxonomikoak eta dendrologikoak, besteak beste). 
• Kontuan hartu beharreko partidak eta datuak. 
• Datuak iraultzeko sistema informatizatuak. 
• Inbentario bat egiteko aurrekontua. 
• Datuen azterketa. 
• Egin beharreko jardunen plangintza. 

2. Zuhaitz eta palmondoen egoera begetatiboa ezagutzea eta ebaluatzea. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarrien egitura-akatsen sintoma bisualak eta arrazoia: 

• Zuloak. 
• Zauriak. 
• Pitzadurak. 
• Estrangulazioak edo eraztunketak. 
• Estutzeak. 
• Inklinazioak. 
• Desbiderapenak. 
• Sustrai arrotzak. 
• Onddoak. 
• Adaburuaren desbitalizazioa. 
• Sustrai-sistema kaltetua. 

- Zuhaitz eta palmondo apaingarrien azterketa bisuala egiteko baliabideak: 
• Eskailerak. 
• Plataforma jasotzaileak. 
• Ohar-fitxak. 
• Tranpak. 

- Inguruneko baldintza txarrak: 
• Haizeak. 
• Muturreko tenperaturak. 
• Izozteak. 
• Txingorradak. 
• Sua. 
• Kutsadura. 

- Inbentarioko datuak ikuskapen bisualarekin erkatzea. 
- Aleak arriskuaren arabera markatzea: 

• Teknikak (etiketatzea eta pintatzea, besteak beste). 
• Materialak (etiketak eta pinturak, besteak beste). 

- Zuhaitz eta palmondo apaingarrien egitura-arazoek pertsonengan eta ondasunetan eragindako arriskuak: 
• Kontusioak. 
• Zauriak. 
• Zanpatzeak.  
• Hausturak. 

- Ebaluazioaren aurrekontua. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarrien ebaluazioan segurtasuneko, osasuneko eta ingurumen-babeseko arauak 

aplikatzea. 

3. Zuhaitz eta palmondo apaingarrien mantentze- eta kontserbazio-prozesuen programazioa. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarriak mantentzeko eta kontserbatzeko programa: 

• Egin beharreko jardunak. 
• Denboralizazioa. 
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• Baliabide materialak. 
• Giza baliabideak. 
• Jardun-teknikak. 
• Jardunen aurrekontua. 

 
 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua:  
ZUHAITZ ETA PALMONDO APAINGARRIEN MANTENTZE- ETA 
KONTSERBAZIO-LANAK KUDEATZEA ETA EGITEA 
 
Kodea: MF1135_3 

3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1135_3 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien mantentze- eta kontserbazio-
lanak kudeatzea eta egitea. 
 
Iraupena: 130 ordu 
 
 
3.1 prestakuntza-atala 
ZUHAITZ ETA PALMONDO APAINGARRIEN AIREZTATZE-, ONGARRITZE-, 
MEDEATZE-, UREZTATZE- ETA INAUSKETA-LANAK EGITEKO PROZESUAK 
IDENTIFIKATZEA 
 
Kodea: UF0691 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zuhaitz eta palmondo apaingarrien kasuan lurzorua aireztatzeko, ongarritzeko eta medeatzeko lanak antolatzeko eta 
gainbegiratzeko prozesuak zerrendatzea eta horiei lotutako lanak egitea. 

EI1.1 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ongarritzeko eta medeatzeko egutegi bat programatzeko eta egiteko metodoak 
identifikatzea. 
EI1.2 Giza baliabideak eta baliabide materialak aurreikusteko, hautatzeko eta optimizatzeko prozesuak deskribatzea, 
aurrez ezarritako helburuak betetzeko. 
EI1.3 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien kasuan lurzorua aireztatzeko, ongarritzeko eta medeatzeko lanen aurrekontuak 
lantzeko, jarraipena egiteko, eta desbiderapenak detektatzeko eta zuzentzeko teknikak identifikatzea. 
EI1.4 Ereduzko zuhaitz apaingarrien edota berezi gisa katalogatutakoen kasuan lurzorua aireztatzeko, medeatzeko eta 
ongarritzeko teknikak ezagutzea. 
EI1.5 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien kasuan lurzorua aireztatzeko, medeatzeko eta ongarritzeko lanak antolatzeko 
eta gainbegiratzeko teknikak deskribatzea. 
EI1.6 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien kasuan lurzorua aireztatzeko, medeatzeko eta ongarritzeko makinak, 
erremintak eta ekipamendu espezifikoak zehaztea. 28 
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EI1.7 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien kasuan lurzorua aireztatzeko, medeatzeko eta ongarritzeko lanetan aplikatu 
beharreko lan-arriskuen prebentzioaren arloko eta ingurumenaren arloko araudia identifikatzea. 
EI1.8 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien kasuan lurzorua aireztatzeko, medeatzeko eta ongarritzeko behar bezala 
zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Zuhaitz eta palmondo apaingarrien kasuan lurzorua aireztatzeko, medeatzeko eta ongarritzeko jardunen 
egutegi bat egitea. 

- Lurzorua aireztatzeko, medeatzeko eta ongarritzeko partidaren aurrekontuaren jarraipena egitea. 
- Giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea. 
- Lan bakoitzerako behar diren baliabide materialak hautatzea eta optimizatzea. 
- Lurzorua aireztatzeko, medeatzeko eta ongarritzeko teknikak (dosia, ongarria eta medeapena, besteak beste) 

indarrean den legeria aplikatuz hautatzea. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarrien kasuan lurzorua aireztatzeko, ongarritzeko eta medeatzeko makina 

espezifikoak maneiatzea. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarrien kasuan lurzorua aireztatzea, ongarritzea eta medeatzea. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarrien kasuan lurzorua aireztatzeko, medeatzeko eta ongarritzeko lanetan laneko 

arriskuak prebenitzeko araudia aplikatzea. 
A2: Zuhaitz eta palmondo apaingarrien ureztatze-prozesuak identifikatzea, eta haien aplikazioa antolatzea eta 
gainbegiratzea. 

EI2.1 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien ureztatze-egutegi bat programatzeko eta egiteko metodoak identifikatzea. 
EI2.2 Giza baliabideak eta baliabide materialak aurreikusteko prozesuak deskribatzea, hautatzea eta optimizatzea, 
aurrez ezarritako helburuak lortzeko. 
EI2.3 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien ureztatze-aurrekontuak lantzeko, horien jarraipena egiteko eta desbiderapenak 
detektatzeko eta zuzentzeko teknikak identifikatzea.EI2.4 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien ureztatzea antolatzeko eta 
gainbegiratzeko metodoak deskribatzea. 
EI2.5 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ureztatzeko teknikak ezagutzea. 
EI2.6 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ureztatzeko behar diren ekipamendu espezifikoak zehaztea. 
EI2.7 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ureztatzeko lanetan aplikatu beharreko lan-arriskuen prebentzioaren arloko eta 
ingurumenaren arloko indarreko araudia identifikatzea. 
EI2.8 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien ureztatzearen behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ureztatzeko jardun-egutegi bat egitea. 
- Ureztatze-partidaren aurrekontuaren jarraipena egitea. 
- Giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea. 
- Zeregin bakoitzerako behar diren baliabide materialak hautatzea eta optimizatzea. 
- Ureztatze-dosiak eta -maiztasuna eta ureztatzeko unea zuhaitz eta palmondo apaingarrien ur-premiak kontuan 

hartuta programatzea. 
- Ureztatze-lanetan lan-arriskuen prebentzioari eta ingurumena babesteari buruzko araudia aplikatzea. 

A3: Zuhaitz eta palmondo apaingarrien inausketa-lanak antolatzeko eta gainbegiratzeko prozesuak zehaztea. 
EI3.1 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien inausketa-egutegi bat programatzeko eta egiteko metodoak identifikatzea. 
EI3.2 Giza baliabideak eta baliabide materialak aurreikusteko prozesuak deskribatzea, eta baliabide horiek hautatzea eta 
optimizatzea, aurrez ezarritako helburuak betetzeko. 
EI3.3 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien inausketaren aurrekontuak eta horien jarraipena egiteko, eta desbiderapenak 
detektatzeko eta zuzentzeko arauak identifikatzea. 
EI3.4 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien inausketa antolatzeko eta gainbegiratzeko teknikak deskribatzea. 
EI3.5 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien inausketa-lanetan aplikatu beharreko lan-arriskuen prebentzioaren arloko eta 
ingurumenaren arloko araudia identifikatzea. 
EI3.6 Ereduzko zuhaitz apaingarrien edota berezi gisa katalogatutakoen inausketaren behar bezala zehaztutako kasu 
praktiko batean: 

- Ereduzko zuhaitz apaingarrien edota berezi gisa katalogatutakoen inausketa programatzea. 
- Jardunen egutegi bat egitea. 
- Ereduzko zuhaitz apaingarrien edota berezi gisa katalogatutakoen inausketa-partidaren aurrekontuaren 

jarraipena egitea. 
- Giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea. 
- Lan bakoitzerako baliabide material egokiak hautatzea eta optimizatzea. 
- Inausketa-teknikak ingurumen-arloan eta lan-arriskuen prebentzioaren arloan indarrean den legeria aplikatuz 

hautatzea. 
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Edukiak: 
1. Lurra lantzeko, medeagarriak gehitzeko eta lurzorua ongarritzeko prozesuak interpretatzea. 

- Lurzorua. 
• Motak. 
• Propietate fisikoak, kimikoak eta biologikoak. 
• Lurzoruaren laginak hartzea. 
• Analisia interpretatzea. 

- Ureztatze- eta jorratze-teknikak: 
• Lurpea lantzea. 
• Eskarifikatzea. 
• Luberritzea. 

- Zuhaitz eta palmondoen nutrizio-egoera: 
• Hostoen laginak hartzea. 
• Analisia interpretatzea. 

- Nutrizio-premiak kalkulatzea. 
- Medeagarriak: 

• Organikoak (simaurra eta konposta, besteak beste). 
• Ez-organikoak (hondarra, igeltsua eta sufrea, besteak beste). 
• Ekarpen-teknikak. 

- Ongarriak: 
• Motak. 
• Ezaugarriak. 
• Nahasketak eta bateraezintasunak. 
• Banaketa-teknikak. 
• Fertirrigazioa. 

- Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ongarritzeko eta aireztatzeko eta medeagarriak aplikatzeko lanen egutegia 
programatzea eta egitea. 

- Erabili beharreko makinak, ekipamenduak eta erremintak: 
• Motak. 
• Ezaugarriak. 
• Funtzionamendua. 

2. Zuhaitz eta palmondo apaingarrietan ureztatzea aplikatzea. 
- Ureztatze-uraren ezaugarriak: 

• Ur-laginak hartzea. 
• Analisia interpretatzea. 

- Ur-premien faktoreak: 
• Tenperatura. 
• Hezetasun erlatiboa. 
• Lurzoruaren ur-edukia. 
• Plubiometria. 
• Haizea. 
• Intsolazioa. 

- Ureztatze-sistemak: 
• Aspertsioa. 
• Difusioa. 
• Tanta-jarioa. 
• Lurpeko tanta-jarioa. 
• Itogailuak. 
• Abantailak eta eragozpenak. 
• Matxurak detektatzea eta zuzentzea. 

- Zuhaitzen eta palmondoen ur-premiak kalkulatzea. 
- Ureztatze-egutegia programatzea eta egitea. 
- Ureztatze-automatismoak programatzea: 

• Aplikazio-unea. 
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• Ureztatzearen iraupena. 
• Ureztatze-maiztasuna. 
• Zuzkidura. 

- Erabili beharreko makinak, ekipamenduak eta erremintak. 

3. Inausketa antolatzea eta gainbegiratzea. 
- Inausketa-egutegia. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarrien inausketa-lanak programatzea. 
- Inausketa-teknikak: 

• Hautaketa espezieen, morfologiaren eta bestelako aldagaien arabera. 
• Inausketa-tekniken kontrola. 
• Giza baliabideak eta baliabide mekanikoak. 

- Segurtasuna inausketa-lanetan: 
• Langileen, erabiltzaileen eta ondasunen segurtasuna. 
• Makinen eta ekipamenduen kontrola. 

- Zuhaitz eta palmondo apaingarrien kasuan lurzorua aireztatzeko, medeatzeko, ongarritzeko, ureztatzeko eta 
inausteko lanetan segurtasuneko, osasuneko eta ingurumen-babeseko arauak aplikatzea. 

 
 
3.2 prestakuntza-atala 
AGENTE KALTEGARRIAK PREBENITZEA, DETEKTATZEA ETA KONTROLATZEA 
 
Kodea: UF0692 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarriak eta nutrizio-gabeziak prebenitzeko, detektatzeko eta 
kontrolatzeko metodoak definitzea. 

EI1.1 Zuhaitz eta palmondo apaingarriek izaten dituzten egiturazko arazo eta nutrizio-gabeziako arazo ohikoenak 
identifikatzea. 
EI1.2 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien egoera begetatiboan eragina duten izurriak, gaixotasunak, belar gaiztoak eta 
fisiopatiak identifikatzea. 
EI1.3 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarri ohikoenak prebenitzeko, detektatzeko eta kontrolatzeko 
egutegi bat programatzeko eta egiteko metodoak identifikatzea. 
EI1.4 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarri ohikoenak prebenitzeko, detektatzeko eta kontrolatzeko 
aurrekontuak lantzeko, horien jarraipena egiteko eta desbiderapenak detektatzeko eta zuzentzeko teknikak 
identifikatzea. 
EI1.5 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarri ohikoenak prebenitzeko, detektatzeko eta kontrolatzeko 
teknikak deskribatzea. 
EI1.6 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarri ohikoenen laginketa-teknikak identifikatzea. 
EI1.7 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarri ohikoenak eta fauna osagarria identifikatzeko teknikak 
ezagutzea. 
EI1.8 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarri ohikoenak prebenitzeko, detektatzeko eta kontrolatzeko lanak 
antolatzeko eta gainbegiratzeko teknikak deskribatzea. 
CE1.9 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarri ohikoenak prebenitzeko, detektatzeko eta kontrolatzeko 
behar diren makina eta ekipamendu espezifikoak zehaztea. 
EI1.10 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarri ohikoenak prebenitzeko eta kontrolatzeko ibilgailuak, 
makinak eta erremintak mantentzeko eta gainbegiratzeko eragiketak zerrendatzea. 
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EI1.11 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarri ohikoenak prebenitzeko, detektatzeko eta kontrolatzeko 
lanetan aplikatu beharreko lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko araudia identifikatzea. 

A2: Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarri ohikoenak prebenitzea eta kontrolatzea. 
EI2.1 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarri ohikoenak prebenitzeko, detektatzeko eta kontrolatzeko lanak 
antolatzea. 
EI2.2 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarri ohikoenak prebenitzeko, detektatzeko eta kontrolatzeko 
teknikak ingurumen-arloan indarrean den legeria aplikatuz hautatzea. 
EI2.3 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarri ohikoenak prebenitzeko, detektatzeko eta kontrolatzeko 
egutegia egitea. 
EI2.4 Agente kaltegarri ohikoenak prebenitzeko, detektatzeko eta kontrolatzeko partidaren aurrekontuaren jarraipena 
egitea. 
EI2.5 Zeregin bakoitzerako baliabide material eta giza baliabide egokiak zehaztea, hautatzea eta optimizatzea. 
EI2.6 Ibilgailuen, makinen eta erreminten berrikuspena eta mantentze-lanak programatzea eta egitea. 
EI2.7 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarriak kontrolatzeko erabilitako makina eta ekipamendu 
espezifikoak maneiatzea. 
EI2.8 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarri ohikoenak prebenitzeko, detektatzeko eta kontrolatzeko 
lanetan laneko arriskuak prebenitzeko araudia aplikatzea. 

Edukiak: 
1. Agente kaltegarriak identifikatzea. 

- Kalteak eragiten dituzten agenteak. 
• Izurriak. 
• Gaixotasunak. 
• Landaredi arrotza. 
• Alterazio fisiologikoak edo fisiopatiak. 

- Populazioak detektatzea eta kontrolatzea: 
• Erabili beharreko teknikak. 
• Laginketak. 
• Materialak eta ekipamenduak. 
• Fitxak eta grafikoak. 

- Izurri, gaixotasun, landaredi arrotz eta fisiopatia ohikoenak identifikatzea. 
- Nutrizio-gabeziak: 

• Motak. 
• Agente kaltegarriek eragindako kalteen sintomak bereiztea. 

2. Prebentzio- eta kontrol-metodoak aplikatzea. 
- Detekzio- eta kontrol-programa. 
- Metodo fisikoak. 
- Laborantza-praktikak. 
- Borroka kimikoa. 
- Kontrol integratua. 
- Borroka biologikoa. 
- Fauna osagarria. 
- Lege-arloko neurriak (ikuskapena, koarentena eta pasaporte fitosanitarioa). 

3. Produktu fitosanitarioak identifikatzea. 
- Definizioa. 
- Osagaiak: 

• Materia aktiboa. 
• Sustantzia geldoa. 
• Lagungarriak. 
• Gehigarriak. 

- Aurkezteko moduak. 
- Sailkapen erabilienak. 
- Etiketetan bildutako informazioa interpretatzea. 
- Garraiatzea eta biltegiratzea. 
- Produktu fitosanitarioak aplikatzeko prestatzea: 32 
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• Dosiak. 
• Nahasketa. 
• Bateraezintasunak. 

4. Produktu fitosanitarioak aplikatzea. 
- Produktu fitosanitarioak aplikatzeko metodoak. 
- Aplikaziorako makinak eta ekipamenduak. 

• Hautseztagailuak. 
• Ihinztagailuak . 
• Atomizagailuak. 
• Lainoztagailuak. 
• Nebulizagailuak. 

- Makinen eta ekipamenduen prestaketa: 
• Prest jartzea. 
• Erregulazioa eta kalibrazioa. 
• Garbiketa eta mantentzea. 
• Eragiketa-prozedurak. 

- Produktu fitosanitarioak aplikatzeko jarraibideak. 
- Norbera babesteko ekipamenduak (NBEak). 

5. Kontrol fitosanitarioarekin lotutako oinarrizko araudia ezagutzea. 
- Produktu fitosanitarioen erabilerak eragindako arriskuak: 

• Osasunean. 
• Ingurumenean. 

- Prebentzio-neurriak eta aplikatzailearen babesa. 
- Lehen laguntzak. 
- Trazabilitate-printzipioak. 
- Ingurumen-jardunbide egokiak jardunbide sanitarioan. 
- Arau-hausteak eta zehapenak. 
- Agente kaltegarriak prebenitzeko, detektatzeko eta kontrolatzeko lanetan segurtasuneko, osasuneko eta 

ingurumen-babeseko arauak aplikatzea. 
 
 
3.3 prestakuntza-atala 
GIZA BALIABIDEAK KOORDINATZEA ETA KONTROLATZEA NEKAZARITZAKO, 
LOREZAINTZAKO ETA MENDIKO LANETAN 
 
Kodea: UF0434 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea errendimendu egokiak lortzeko, betiere ereduzko zuhaitz apaingarrien 
edota berezi gisa katalogatutakoen mantentze- eta kontserbazio-lanen kudeaketan ezarritako helburuen eta jardueren 
arabera. 

EI1.1 Larrialdi-egoeretan erantzuna koordinatzea, larritasuna balioetsiz, lanak geldiaraziz, gorabeheraren berri emanez 
eta dagokion larrialdi-plana aplikatuz.  
EI1.2 Lanean sor daitezkeen arazo edo gatazkak identifikatzea eta balizko konponbideak zehaztea. 
EI1.3 Gauzatutako jardueren errendimenduak eta kostuak kontrolatzeko dauden prozedurak deskribatzea. 
EI1.4 Giza baliabideak antolatzeko kasu praktikoetan: 
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- Egin beharreko lanen banaketa ezarritako helburuak eta funtzionamendu-jarraibideak betetzeko moduan 
ezartzea. 

- Ereduzko zuhaitz apaingarriak ezartzeko beharrezkoak diren zeregin eta ardurak ezarritako helburuak 
betetzeko moduan banatzea eta esleitzea langile bakoitzari. 

- Taldeko langileei aholkularitza teknikoa ematea bete beharreko lanpostuarekin zerikusia duten alderdietan. 
- Txostenak eta lan-parteak egitea, ordutegi-kontrola, errendimendua eta kostuak ere barnean hartuta, egindako 

jardueren emaitzak ebaluatzeko. 
- Lanen, langileen eta produkzio-baliabideen inguruan sortutako arazoak identifikatzea eta konponbideak 

aurkitzeko beharrezkoak diren neurriak hartzea. 

Edukiak: 
1. Giza baliabideak kudeatzea. 

- Lorezaintzaren sektoreko Hitzarmen Kolektiboa: 
• Lan-kontratuen motak. 
• Sektoreko lanbide-kategoriak. 
• Laneko eskubideak eta betebeharrak (hutsegiteak eta zehapenak). 
• Ordainsari-sistema. 
• Oporrak, baimenak eta lizentziak. 

- Langileen Estatutua. 
- Lanaldiaren banaketa, oporrak eta baimenak. 
- Lan-egutegiak egitea. 

2. Legeria osagarria. 
- Lan-arriskuen prebentzioaren arloko araudia: 

• 31/1995 Legea, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzkoa. 
• Aplikatu beharreko beste lege batzuk. 

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

 
 
 

4  
4. prestakuntza-modulua:  
ZUHAITZETAN GARAIERAKO LANAK EGITEA 
 
Kodea: MF1119_2 

 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1119_2: Zuhaitzetan garaierako lanak egitea. 
 
Iraupena: 110 ordu 
 
4.1 prestakuntza-atala 
IGOTZEKO TEKNIKAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
Kodea: UF0271 
 
Iraupena: 40 ordu 
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zuhaitz gainera igotzeko eta bertan mugitzeko teknikak azaltzea, eta kasu praktiko batean, zuhaitz batera igotzea, 
arriskuak zehaztuta. 

EI1.1 Zuhaitz batera igotzeko prozesuaren etapak deskribatzea, etapa bakoitzaren zailtasun teknikoa eta arriskuak 
adieraziz. 
EI1.2 Zuhaitzetara igotzeko eta zuhaitzetan mugitzeko erabilitako materialaren eta ekipamenduaren akatsak eta 
narriadura-seinaleak ezagutzea. 
EI1.3 Zuhaitzetan animalia arriskutsuak edota babestuak, egurrean akatsak edota onddoak daudela adierazten duten 
arrastoak eta seinaleak deskribatzea.  
EI1.4 Zuhaitzetara igotzea, bertan mugitzea eta zuhaitzetatik jaistea zailtzen duten baldintzatzaileak azaltzea. 
EI1.5 Garaierako lanak egiteko erabiltzen diren korapiloak nola egiten diren azaltzea, eta bakoitzaren helburuak eta 
berezitasunak zehaztea. 
EI1.6 Zuhaitzetara igotzeko eta zuhaitzetan mugitzeko erabiltzen diren erreminta, material edo ekipamenduetako bat 
aurkeztutakoan identifikatzea, dagokion lan-etaparekin lotzea, bere zatiak deskribatzea, mantentze-lanak azaltzea, eta 
erabiltzea. 
EI1.7 Erreskate-ekipamendua modu seguruan instalatzea, larrialdiko esku-hartzea egiteko. 
EI1.8 Garaierako lanak egiteko erabiltzen diren saski, plataforma jasotzaile, garabi edo antzekoren bat aurkeztutakoan 
identifikatzea, dagokion lan-etaparekin lotzea, bere zatiak deskribatzea, mantentze-lanak, norbera babesteko 
ekipamendua eta segurtasun-sistema azaltzea, eta erabiltzea. 
EI1.9 Igotzerakoan sortzen diren lan-arrisku ohikoenak eta horiek saihesteko hartu beharreko prebentzio-neurriak 
azaltzea. 
EI1.10 Saskiak, plataformak eta garabiak erabiltzerakoan sortzen diren lan-arrisku ohikoenak eta horiek saihesteko hartu 
beharreko prebentzio-neurriak azaltzea. 
EI1.11 Zuhaitzetara igotzea: 

- Zuhaitzera igotzeko, zuhaitzean mugitzeko eta zuhaitzetik jaisteko urratsak adieraztea. 
- Igotzeko ekipamendua berrikustea. 
- Igotzeko ekipamenduaren zati bakoitza, dagokionaren arabera, gorputzean akoplatzea eta zuhaitzean 

instalatzea. 
- Zuhaitzera igotzea eta zuhaitzean mugitzea, beharrezkoa denean aingurak lekuz aldatuz. 
- Zuhaitzetik jaistea. 
- Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 

beharreko araudia betez egitea. 

Edukiak: 
1. Igotzeko teknikak. 

- Garaierako lanaren printzipio orokorrak.  
- Zuhaitzetan lan egiteko teknikak.  
- Zuhaitzetara igotzeko oinarrizko teknikak. 
- Habailatxoaren jaurtiketa.  
- Igotzeko mugimenduak: prusik bidezko progresioa, oin-oraleku bidezko progresioa eta bestelakoak.  
- Korapiloak.  
- Oratzea eta erorketak gelditzeko sistemak. 
- Desplazatzeko teknikak: adaburuko mugimenduak.  
- Garaieran segurtatzeko moduak.  
- Jaisteko mugimenduak: jaitsigailua eta bestelakoak erabiltzea. 
- Larrialdi-plana eta erreskate-teknikak.  
- Lehen laguntzak. 

2. Zuhaitzera igotzeko eta iristeko ekipamenduak. 
- Arnesa, sokak eta igotzeko bestelako materiala. 
- Zuhaitzera iristeko baliabideak (eskailerak, garabiak, plataforma jasotzaileak, saski hidraulikoak, besteak beste). 
- Ekipamendua, makinak eta erremintak: maneiua eta kontserbazioa. 
- Norbera babesteko ekipamenduak.  
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3. Zuhaitzetako garaierako lanekin lotutako oinarrizko araudia. 
- Igotzeko lanen segurtasuna eta araudia. 
- Igotzeko tekniketan eta ekipamenduetan segurtasuneko, osasuneko eta ingurumen-babeseko arauak aplikatzea. 

 
 
4.2 prestakuntza-atala 
GARAIERAKO INAUSKETA-TEKNIKAK 
 
Kodea: UF0272 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Inausketa-teknikak eta horien oinarriak azaltzea. 

EI1.1 Zuraren oinarrizko funts anatomiko, fisiologiko eta mekanikoei dagokienez, zuhaitzetako inausketa-lanak 
baldintzatzen dituztenak deskribatzea. 
EI1.2 Languneak seinalatzeko teknikak hautatzea. 
EI1.3 Adaburuko formazio-, mantentze- eta murrizketa-inausketak bereiztea, inausketa-mota bakoitzaren helburuak eta 
berezitasunak zehaztuz. 
EI1.4 Adarrak ebaketa garbien bidez ebakitzea (urratzerik edo zuhaitzen arteko kutsatzerik sortu gabe) ahalbidetzen 
duten inausketa-teknikak eta prozedurak azaltzea. 
EI1.5 Zuhaitzen inausketa-zauriak tratatzeko teknikak identifikatzea. 
EI1.6 Adarrak laburtzeko, adar osoak kentzeko, adarrak bakantzeko eta zuhaitzen adaburua murrizteko teknikak 
azaltzea eta teknika bakoitza erabiltzeko kasuak zehaztea. 
EI1.7 Motozerra eta beste erreminta batzuk zuhaitzera igotzeko modua azaltzea, baita erreminta bakoitzaren 
berezitasun teknikoak eta garaieran erabiltzeko segurtasun-berezitasunak ere. 
EI1.8 Inausketa-lanak egiteko erabiltzen diren erreminta, material., makina edo ekipamenduetako bat aurkeztutakoan 
dagokion lan-etaparekin lotzea, bere zatiak deskribatzea, mantentze-lanak azaltzea, eta erabiltzea. 
EI1.9 Inausketan sortzen diren laneko arriskuko egoera ohikoenak eta horiek saihesteko hartu beharreko prebentzio-
neurriak azaltzea. 

A2: Garaierako inausketa zuhaitzetik bertatik edo saskitik, plataforma jasotzailetik edo antzekotik egitea motozerrarekin eta 
bestelako erremintekin. 

EI2.1 Languneak seinaleztatzea. 
EI2.2 Zuhaitza behatzea eta inausketa-premiak identifikatzea lortu nahi den helburuaren arabera. 
EI2.3 Segurtasun-baldintzetan egitea honako hauek: zuhaitzera igotzea, adaburuan mugitzea eta lan-posizioan 
ainguratzea. 
EI2.4 Plataforma jasotzailea, saskia, garabia edo antzekoak horien segurtasun-eskakizunen eta ezaugarrien arabera 
maneiatzea. 
EI2.5 Inausi beharreko adarrak lortu nahi den helburuaren arabera aukeratzea. 
EI2.6 Adarrak motozerrarekin edo bestelako erremintekin inaustea, mozketa-puntu posibleak aukeratuz eta teknikak 
adarren tentsioaren arabera aplikatuz. 
EI2.7 Zauriak eta mozketak tratatzea izan daitezkeen infekzioak prebenitzeko. 
EI2.8 Lan horiek ekonomikoki balioesteko kalkuluak egitea. 
EI2.9 Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak txikiagotuz eta aplikatu 
beharreko araudia betez egitea. 

Edukiak: 
1. Inausketa-teknikak. 

- Zuraren landare-anatomiaren eta -fisiologiaren eta propietate mekanikoen oinarriak.  
- Inausketarako garaiak. 
- Zuhaitz-inausketaren funtzioak eta helburuak: oinarriak.  36 
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- Zuhaitz-inausketaren baldintzatzaile teknikoak, estetikoak, sanitarioak eta hirigintza-baldintzatzaileak. 
- Inausketa-motak: zuhaitzen formazio-inausketak eta mantentze-inausketak; zuhaitz apaingarrien formazio-

inausketak eta mantentze-inausketak.  
- Zuhaitzak inausteko teknikak.  
- Adar osoak desagerrarazteko teknikak.  
- Ipurditik ebakitzea.  
- Adarrak laburtzeko teknika.  
- Inausketa-ebaketa egokiak eta desegokiak.  
- Zuhaitzen ebaketen, zaurien, kolpeen eta urratzeen tratamendua.  
- Inausteko makinak eta erremintak: motozerraren garaierako erabilera.  
- Adarrak soka bidez gidatuta jaistea.  
- Laguntza mekanikoak.  
- Languneak seinaleztatzea.  
- Inausketa-hondakinak: tratamendua.  
- Errendimenduak kalkulatzea.  
- Aurrekontu txikiak egitea. 

2. Garaierako lanetarako bestelako baliabideak eta ekipamenduak. 
- Garabiak, saskiak eta plataforma jasotzaileak.  
- Motak: ezaugarriak, prestazioak eta aplikazioak.  
- Osagaiak: sistema hidraulikoa, kontrol-sistema eta segurtasun-sistemak.  
- Matxura ohikoenak.  
- Aldizkako mantentze-lanak.  
- Maneiua:  

• Kontrol-gailuak.  
• Maneiua. 
• Segurtasun-elementuak. 
• Arrisku-egoerak. 

- Oinarrizko teknika sanitarioak. 
 
 
 
 
5. prestakuntza-modulua:  
ZUHAITZ ETA PALMONDO APAINGARRIAK KUDEATZEKO ETA 
MANTENTZEKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0146 

5 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatzeko prestatzea. 

EI1.1 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak prestatzeko jarduerak programatzea. 
EI1.2 Jardun-egutegi bat egitea. 
EI1.3 Baliabide materialak eta beharrezko bitartekoak aurreikustea eta hautatzea.  
EI1.4 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien hornidura-agiriak prestatzea. 
EI1.5 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatu aurreko prestaketarako teknikak aplikatzea (birlandaketa, sustrai-
lurrarekin landatzea, igeltsatzea, loreontzietan jartzea eta inausketa, besteak beste), behar diren makinak eta 
ekipamenduak erabiliz. 
EI1.6 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak behar bezalako kontserbazio-baldintzetan biltegiratzea. 

37 

 
 

 

 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

EI1.7 Aurreko lanak lan- eta ingurumen-arriskuen prebentzioaren arloan indarrean den araudia kontuan hartuta egitea. 
EI1.8 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak prestatzeko behar diren eragiketak ekonomikoki balioestea proiekturik behar ez 
denean edo, bestela, proiektua dagoen kasuetan, aurrekontua eguneratzea. 

A2: Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatzeko eragiketak egitea. 
EI2.1 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak landatzeko eta hornitzeko lanak programatzea. 
EI2.2 Landaketarako neurketa- eta zuinketa-lanak gainbegiratzea. 
EI2.3 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ezartzeko behar diren baliabideak hautatzea. 
EI2.4 Landaketa-lanei dagozkien lan osagarriak, aurretiazko eragiketak eta lehen mailako mantentze-lanak zehaztea. 
EI2.5 Zuhaitzak eta palmondoak jasotzerakoan haien egiturazko egoera eta egoera sanitarioa identifikatzea. 
EI2.6 Lurra egokitzeko teknikak aplikatzea, ingurumen-baldintzen eta hautatutako espezieen arabera. 
EI2.7 Zuhaitz eta palmondoak birlandaketarako prestatzeko aurrekontua egitea. 
EI2.8 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien birlandaketa- eta berriztapen-lanetan lan- eta ingurumen-arriskuak 
prebenitzeko araudia aplikatzea. 

A3: Ereduzko zuhaitz apaingarriak edota berezi gisa katalogatutako zuhaitz apaingarriak kontserbatzeko eta mantentzeko 
laborantza-lanak kudeatzea. 

EI3.1Ereduzko zuhaitz apaingarrien edota berezi gisa katalogatutako zuhaitz apaingarrien laborantza-lanen artean, 
besteak beste, adarrak eta enborrak kableatzea eta adaburuen eustea programatzea. 
EI3.2 Bestelako laborantza-lanen partidaren aurrekontuaren jarraipena egitea. 
EI3.3 Jardun-egutegi bat egitea. 
EI3.4 Giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea. 
EI3.5 Lan bakoitzerako baliabide material egokiak hautatzea eta optimizatzea. 
EI3.6 Bestelako laborantza-lanen teknikak ingurumen-arloan indarrean den legeria aplikatuz hautatzea. 
EI3.7 Bestelako laborantza-lanetan laneko arriskuak prebenitzeko araudia aplikatzea. 

A4: Eremu jakin bateko zuhaitz eta palmondo apaingarrien inbentarioak egitea. 
EI4.1 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien eta beste elementu garrantzitsu batzuen kokalekuen krokisa/planoa egitea. 
EI4.2 Datuak hartzeko egoera-orri bat diseinatzea aurrez ezarritako irizpide batzuei jarraikiz.  
EI4.3 Ezarritako helburuen arabera inbentarioa osatzeko dauden partidak identifikatzea. 
EI4.4 Inbentarioaren aurrekontua baliabide materialak eta giza baliabideak kontuan hartuta egitea. 
EI4.5 Gauzatu beharreko jardunen plangintza egitea. 
EI4.6 Datuak jaso eta programa informatiko batean sartzea, helburuetan ezarritako emaitzak lortzea eta lortutako datuak 
interpretatzea.  

A5: Zuhaitz eta palmondo apaingarrien egoera ebaluatzea.  
EI5.1 Azterketa bisualerako behar diren teknika, material edota baliabide osagarriak hautatzea. 
EI5.2 Egoera begetatiboaren azterketa bisuala egitea. 
EI5.3 Zuhaitz eta palmondo apaingarrietan eragina duten inguruneko baldintzatzaileak identifikatzea. 
EI5.4 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien sintomatologia eta egurraren usteltze-agenteak identifikatzea. 
EI5.5 Egiturazko arazoek, izurriek, gaixotasunek, belar gaiztoek eta fisiopatia ohikoenek duten eragina zehaztea. 
EI5.6 Pertsonengan edo inguruneko elementuetan eragin daitezkeen arriskuak zehaztea (azterketa bisualetik 
ondorioztatutakoak). 
EI5.7 Azterketa bisualaren datuak aurretik egindako inbentarioarekin alderatzea. 
EI5.8 Tresna espezializatuekin egindako azterlana beharko duten aleak zehaztea eta markatzea. 
EI5.9 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien egoera begetatiboaren ebaluazioaren aurrekontua baliabide materialen eta 
giza baliabideen arabera egitea. 

A6: Zuhaitz eta palmondo apaingarrien kasuan lurzorua aireztatzeko, medeagarriak gehitzeko eta ongarritzeko prozesu 
egokiak egitea. 

EI6.1 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien kasuan lurzorua aireztatzeko, medeatzeko eta ongarritzeko jardunen egutegi 
bat egitea. 
EI6.2 Lurzorua aireztatzeko, medeatzeko eta ongarritzeko partidaren aurrekontuaren jarraipena egitea. 
EI6.3 Giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea. 
EI6.4 Lan bakoitzerako behar diren baliabide materialak hautatzea eta optimizatzea. 
EI6.5 Lurzorua aireztatzeko, medeatzeko eta ongarritzeko teknikak (dosia, ongarria, medeapena, besteak beste) 
indarrean den legeria aplikatuz hautatzea. 
EI6.6 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien kasuan lurzorua aireztatzeko, medeatzeko eta ongarritzeko makina 
espezifikoak maneiatzea. 
EI6.7 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien kasuan lurzorua aireztatzea, ongarritzea eta ongarritzea. 
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EI6.8 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien kasuan lurzorua aireztatzeko, medeatzeko eta ongarritzeko lanetan laneko 
arriskuak prebenitzeko araudia aplikatzea. 

A7: Zuhaitz eta palmondo apaingarrien ureztatze-teknikak aplikatzea. 
EI7.1 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ureztatzeko jardun-egutegi bat egitea. 
EI7.2 Ureztatze-partidaren aurrekontuaren jarraipena egitea. 
EI7.3 Giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea. 
EI7.4 Zeregin bakoitzerako behar diren baliabide materialak hautatzea eta optimizatzea. 
EI7.5 Ureztatze-dosiak eta -maiztasuna eta ureztatzeko unea zuhaitz eta palmondo apaingarrien ur-premiak kontuan 
hartuta programatzea. 
EI7.6 Ureztatze-lanetan lan-arriskuen prebentzioari eta ingurumena babesteari buruzko araudia aplikatzea. 

A8: Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarri ohikoenak kontrolatzea. 
EI8.1 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarriak prebenitzeko, detektatzeko eta kontrolatzeko teknikak 
hautatzea. 
EI8.2 Agente kaltegarriak prebenitzeko, detektatzeko eta kontrolatzeko jardun-egutegi bat egitea. 
EI8.3 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarriak kontrolatzeko erabilitako makina eta ekipamendu 
espezifikoak maneiatzea. 
EI8.4 Ibilgailuen, makinen eta erreminten berrikuspena eta mantentze-lanak programatzea eta egitea. 
EI8.5 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien agente kaltegarriak kontrolatzeko erabilitako makina eta ekipamenduen 
maneiuan lan- eta ingurumen-arriskuak prebenitzeko araudia aplikatzea. 

A9: Giza baliabideak antolatzea. 
EI9.1 Egin beharreko lanen banaketa ezarritako helburuak eta funtzionamendu-jarraibideak betetzeko moduan ezartzea. 
EI9.2 Ereduzko zuhaitz apaingarriak ezartzeko beharrezkoak diren zeregin eta ardurak ezarritako helburuak betetzeko 
moduan banatzea eta esleitzea langile bakoitzari. 
EI9.3 Taldeko langileei bete beharreko lanpostuarekin zerikusia duten alderdien inguruko aholkularitza teknikoa ematea. 
EI9.4 Txostenak eta lan-parteak egitea, ordutegi-kontrola, errendimendua eta kostuak ere barnean hartuta, egindako 
jardueren emaitzak ebaluatzeko. 
EI9.5 Lanen, langileen eta produkzio-baliabideen inguruan sortutako arazoak identifikatzea eta konponbideak aurkitzeko 
beharrezkoak diren neurriak hartzea. 

A10: Zuhaitzera igotzea eta zuhaitzean mugitzea. 
EI10.1 Zuhaitzaren egoera eta balizko ituak, berrikustea beharrezkoak diren segurtasun-neurriak hartzeko.  
EI10.2 Igotzeko ekipamendua berrikustea eta behar bezala jartzea. 
EI10.3 Lanerako ainguraketa-puntu egokiak hautatzea. 
EI10.4 Beharrezkoak diren igotzeko eta erreskateko sistemak instalatzea. 
EI10.5 Zuhaitzera igotzea sistema askagaitz batekin.  
EI10.6 Zuhaitzean mugitzea, aingurak beharrezkoa denean lekuz aldatuz eta beti gutxienez ainguraketa-puntu bati 
eutsiz.  
EI10.7 Lana egiteko puntuan modu ergonomikoan kokatzea, lanean hasi aurretik gutxienez bi ainguraketa-puntu jarrita. 
EI10.8 Zuhaitzetik astiro jaistea soka bero ez dadin, betiere soka lurreraino iristen dela egiaztatuz. 
EI10.9 Igotzeko ekipamendua modu seguru eta ordenatuan jasotzea, hurrengo aldirako erabilera-baldintzetan utziz.  
EI10.10 Aurreko lanak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartzea, ingurumen-inpaktuak 
txikiagotzea eta aplikatu beharreko araudia betetzea. 

A11: Garaierako inausketa zuhaitzetik bertatik edo saskitik, plataforma jasotzailetik edo antzekotik egitea motozerrarekin eta 
beste erreminta batzuekin.  

EI11.1 Languneak seinaleztatzea eta mugatzea, izan daitezkeen arriskuak saihesteko. 
EI11.2 Alea behatzea eta inausketa-premiak identifikatzea, lortu nahi den helburuaren arabera. 
EI11.3 Ekipamenduak eta makinak egoera onean daudela egiaztatzea. 
EI11.4 Segurtasun-baldintzetan egitea honako hauek: adaburuan zehar mugitzea eta lan-posizioan ainguratzea. 
EI11.5 Plataforma jasotzailea, saskia, garabia edo antzekoak horien segurtasun-eskakizunen eta ezaugarrien arabera 
maneiatzea. 
EI11.6 Adarrak lortu nahi diren helburuen eta hautatutako tekniken arabera hautatzea eta inaustea. 
EI11.7 Zauriak eta ebaketak tratatzea, izan daitezkeen infekzioak prebenitzeko. 
EI11.8 Lan horiek ekonomikoki balioesteko kalkuluak egitea. 
EI11.9 Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak txikiagotuz eta aplikatu 
beharreko araudia betez egitea. 

A12: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI12.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  39 
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EI12.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI12.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 
EI12.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI12.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI12.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea une oro. 

Edukiak: 
1. Zuhaitzak eta palmondoak birlandaketarako prestatzea. 

- Zuhaitz eta palmondo apaingarriak prestatzeko giza baliabideak eta baliabide materialak eta mekanikoak 
ezagutzea.  

- Zuhaitz eta palmondo apaingarriak birlandatzeko prestaketa-teknikak aplikatzea. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarriak birlandatzeko Lorezaintzari buruzko Arau Teknikoetan adierazitako gomendioak 

kontuan hartzea. 

2. Zuhaitz eta palmondo apaingarriak instalatzeko behar diren baliabideak prestatzea. 
- Egin beharreko eragiketen programazioa egitea. 
- Lanak planifikatzea eta baliabide materialak eta giza baliabideak esleitzea. 
- Plano bat egitea, dagokion zuinketa-krokisa egitea eta bertako elementuak zuinkatzea. 
- Lurra prestatzeko, ureztatzea instalatzeko eta zuhaitz eta palmondoak ezartzeko teknikak aplikatzea. 
- Makinak hautatzea eta baliabide materialak hornitzea lanak egiteko. 
- Lanak egiteko behar diren giza baliabideak antolatzea eta koordinatzea, eta azken emaitza gainbegiratzea. 

3. Zuhaitz eta palmondoak kontrolatzea eta mantentzea. 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarrien egitura-egoera eta egoera sanitarioa ebaluatzea. 
- Lurzoruak mantentzeko lanen egutegi bat egitea (belar arrotz edo gaiztoen kontrola, aireztatzea eta medeapenak, 

besteak beste). 
- Zuhaitz eta palmondo apaingarrien mantentze-programa bat egitea (ureztatzea, ongarritzea, inausketa eta agente 

kaltegarrien kontrola, besteak beste). 
- Makinak hautatzea eta baliabide materialak hornitzea lan bakoitza egiteko. 
- Lanak egiteko behar diren giza baliabideen antolakuntza eta koordinazioa. 
- Lanak nola egiten diren kontrolatzea eta azken emaitza gainbegiratzea. 

4. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea. 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea< 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 

 

40 

 
 
 

 



 
 

Zuhaitz eta palmondo apaingarrien  
kudeaketa eta mantentzea 

 
 
 

 

41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF1133_3: Zuhaitz eta 
palmondo apaingarrien 
landaketa. 
 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

2 urte 4 urte 

MF1134_3: Zuhaitz eta 
palmondo apaingarrien 
ebaluazioa. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

2 urte 4 urte 

MF1135_3: Zuhaitz eta 
palmondo apaingarrien 
mantentze- eta kontserbazio-
lanak kudeatzea eta egitea. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

2 urte 4 urte 

MF1119_2: Zuhaitzetan 
garaierako lanak egitea. 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, 
arkitekto teknikoa, dagokion graduko 
tituluduna edo beste baliokideren bat. 

• Nekazaritzaren lanbide-arloko goi-
mailako teknikaria.  

• Nekazaritzaren lanbide-arloko 
lorezaintzaren lanbide-eremuko 3. 
mailako profesionaltasun-ziurtagiriak. 

1 urte 4 urte 

 
 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

 
– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta gainera Hezkuntza Ministerioak, edo 

baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dutenak. 
 

– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
 
 

42 

 
 
 

 



 
 

Zuhaitz eta palmondo apaingarrien  
kudeaketa eta mantentzea 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 
Kudeaketa-gela  45 60 

Lorezaintza-pabiloia 150 150 
Lorezaintza-jardunbideetarako 
lurra* 2000 3000 

 
* Gune berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Kudeaketa-gela  X X X X 

Lorezaintza-pabiloia X X X X 
Lorezaintza-jardunbideetarako 
lurra* X X X X 

 
* Gune berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez. 

 
PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela  

− Arbelak. 
− Ikus-entzunezko ekipoak. 
− Interneterako konexioa duten PCak. 
− Kanoi proiektorea. 
− Orri birakaria. 
− Ikasgelako materiala. 
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
− Ikasleentz ko mahaiak eta aulkiak. a
− Armairua. 

Lorezaintza-pabiloia 

− Aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoak. 
− Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ezartzeko eta mantentzeko 

makinak, ekipamenduak eta erremintak. 
− Garaierako inausketarako makinak, ekipamenduak eta 

erremintak. 
− Igotzeko ekipamenduak. 
− Nekazaritza-traktorea.  
− Lanabesak. 
− Tailer-bankuak. 
− Instalazio elektrikoa. 
− Aireztapen-sistema. 
− Ur-hargunea. Ura husteko sarea. 
− Suteak itzaltzeko baliabideak. 
− Produktu toxikoak eta arriskutsuak biltegiratzeko indarrean den 

legeria betetzen duen leku itxia. 
− Disparo azkarreko dutxa begi-garbigailuarekin. 
− Lehen laguntzetarako botika-kutxa. 

Lorezaintza-jardunbideetarako lurra* − Ureztatze-ahoa. 
− Korronte elektrikoko hargunea. 

 

* Gune berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez. 43 
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Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara 

sartzeko dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba 

gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak 

izatea, ezartzen den araudiaren arabera. 
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