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IZENA 
LORATEGIEN ETA BERDEGUNEEN INSTALAZIOA ETA MANTENTZEA 
 

KODEA 
AGAO0208 
 

LANBIDE-ARLOA 
Nekazaritza 

 

LANBIDE-EREMUA 
Lorezaintza 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
AGA168_2 Lorategien eta berdeguneen instalazioa eta mantentzea. (2006ko urriaren 27ko 1228/2006 EDa, 2007ko 
urtarrilaren 3ko BOE). 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 

GAITASUN OROKORRA 
Barrualdeko eta kanpoaldeko lorategien eta berdeguneen instalazio-, mantentze- eta hobekuntza-eragiketak egikaritzea eta 
beren mailan antolatzea, landare-osasuna kontrolatuz, lorezaintzako makina eta tresnak maneiatuz, eta ingurumen- eta 
kalitate-araudia eta laneko arriskuak prebenitzeko araudia betez. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0531_2: Barrualdeko eta kanpoaldeko lorategiak eta berdeguneak instalatzea. 
 
-  UC0532_2: Barrualdeko eta kanpoaldeko lorategiak eta berdeguneak mantentzea eta hobetzea. 
 
-  UC0525_2: Izurriak, gaixotasunak, belar gaiztoak eta fisiopatiak kontrolatzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Barrualdeko eta kanpoaldeko lorategien eta berdeguneen instalazioan, mantentzean eta hobekuntzan jarduten duten 
enpresa publikoetan eta pribatuetan garatzen du bere lanbide-jarduera, norbere kontura edo besteren kontura. 
Halaber, tratamendu pestizidak egiteko gaitasuna du, dagokion araudiak araututako jardueraren arabera. 

 
Produkzio-sektoreak 
Nekazaritza-sektorean eta lorezaintza-azpisektorean dihardu, honako produkzio-jarduera hauetan: 

� Parkeetako, lorategietako eta ingurune naturaletako zerbitzu publikoak. 
� Barrualdeko eta kanpoaldeko lorezaintzako eta berdeguneen zaintzako enpresak. 
� Hirigintzarekin lotutako jarduerak. 
� Aisialdira bideratutako hiri-inguruko lorategiz hornitutako zonak ezartzearekin eta mantentzearekin 

lotutako jarduerak. 
� Kirol-arloko eta golf-zelaietako enpresak. 
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Lanbideak edo lanpostuak 
6022.002.4 Baratzeetako, mintegietako eta lorategietako langilea, oro har. 
6022.012.1 Hiri-parkeetako, lorategi historikoetako eta lorategi botanikoetako langilea eta kontserbatzailea. 
6022.010.1 Lorezaina, oro har. 
Kirol-zelaien zaintzaile lorezaina. 
Lorategi-instalazioetako eta berdeguneetako langile kualifikatua. 
Lorategien eta berdeguneen mantentze-laneko eta hobekuntzako langile kualifikatua. 
Norbere konturako langile kualifikatua lorezaintzako enpresan. 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 

 
PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0531_2 
Lorategien eta berdeguneen 
instalazioa. 

150 

UF0019: Hazkuntza-ingurunearen 
prestakuntza 

60 

UF0020: Lorategien eta berdeguneen 
instalaziorako eragiketak 

90 

MF0532_2 
Lorategien eta berdeguneen 
mantentzea eta hobekuntza. 

120 

UF0021: Landare-elementuen mantentzea eta 
hobekuntza 60 

UF0022: Landareak ez diren elementuen 
mantentzea eta hobekuntza 60 

MF0525_2  
Kontrol fitosanitarioa.  

120 

UF0006: Landareen, lurzoruaren eta 
instalazioen egoera sanitarioaren 
zehaztapena eta kontrol-metodoen 
aukeraketa.  

60 

UF0007: Kontrol fitosanitarioko metodoen 
aplikazioa landare, lurzoru eta instalazioetan  60 

MP0007 
Lorategien eta berdeguneen 
instalazioko eta mantentzeko 
lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

80 

  

IRAUPENA, GUZTIRA 470 
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1. gaitasun-atala:  
BARRUALDEKO ETA KANPOALDEKO LORATEGIAK ETA 
BERDEGUNEAK INSTALATZEA 

 
Kodea: UC0531_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Barrualdeko nahiz kanpoaldeko lorezaintza-proiektuaren zuinketa egitea, lurzoruan, lan-argibideak behar bezala 
interpretatuz, lorategiaren edo berdegunearen instalaziorako. 

BI1.1 Neurketak egiten dira, proiektuaren planoetan, lurzoruan proiektuaren zuinketa egiteko neurri zehatzak lortuz. 
BI1.2 Proiektuaren zuinketa sekuentzietan egiten da, seinalizazio-teknika eta -baliabide egokiak aplikatuz. 
BI1.3 Landare-materiala, azpiegiturak, altzariak eta ekipamendua banatzeko beharrezko seinalizazioak lurzoruaren gainean 
kokatzen dira. 
BI1.4 Zuinketa-lanak enpresaren lan-arriskuen prebentzio-planean ezarritako espezifikazioak betez eta ingurumena kaltetu 
gabe egiten dira. 

LB2: Lurra prestatzea, makina eta baliabide egokiak erabiliz, lorategia edo berdegunea instalatzeko faserako egokitze 
aldera. 

BI2.1 Lurra garbitu egiten da eta sastraka kentzen zaio, makina, ekipamendu eta tresna egokiekin, lantzeko baldintza egokietan 
utziz. 
BI2.2 Lur-mugimenduak eta kubikazioak emandako argibideen eta neurketen arabera egiten dira, makina, ekipamendu eta 
tresna egokiekin. 
BI2.3 Lurra prestatzeko lanak makina, ekipamendu eta tresna egokiekin egiten dira, proiektuaren espezifikazioen eta/edo 
emandako jarraibideen arabera. 
BI2.4 Mendeagarriak eta ongarritzeak emandako argibideei jarraikiz ematen eta txertatzen dira lurrean. 
BI2.5 Lurraren prestakuntzarako makinak eta ekipamenduak espezifikazio teknikoei jarraikiz hautatzen, maneiatzen eta 
mantentzen dira. 
BI2.6 Lurraren prestakuntzan norbere kontura egindako lanak, proiektuan bildu ez direnak, ekonomikoki balioesten dira horien 
kostuak aldez aurretik eskaintzearren. 
BI2.7 Lurra prestatzeko lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta 
ingurumena kaltetu gabe egiten dira. 

LB3: Edukiontziak prestatzea proiektuan ezarritakoaren arabera, erreminta eta baliabide egokiak erabiliz. 
BI3.1 Substratuak beren izaeraren arabera jasotzen eta sailkatzen dira, espezifikazio teknikoei jarraikiz. 
BI3.2 Substratuen ezaugarriek proiektuaren espezifikazio teknikoak betetzen dituztela egiaztatzen da; bestela, gorabeheren 
berri eman behar da. 
BI3.3 Substratuen nahasteak espezifikazio teknikoen arabera egiten dira, ezarri beharreko landare-espezieen eskakizunak 
kontuan hartuta. 
BI3.4 Edukiontzien ezaugarriak, materialari, estetikari, neurriei eta iraunkortasunari dagokionez, besteak beste, proiektuan 
zehaztutakoak direla egiaztatzen da. 
BI3.5 Edukiontziak, proiektuan behar adina definituak ez badaude, beren ezaugarrien eta beteko duten funtzioaren arabera 
hautatzen dira. 
BI3.6 Ongarriak edukiontzien prestakuntzan gehitzen dira, landareen premiak asetzeko emandako argibideei jarraikiz. 
BI3.7 Edukiontziak substratu-nahasteekin betetzen dira, landareak ondo gara daitezen. 
BI3.8 Edukiontzien prestakuntzarako norbere kontura egindako lanak, proiektuan bildu ez direnak, ekonomikoki balioesten dira 
lanen kostuak aldez aurretik eskaintzearren. 
BI3.9 Substratuen prestakuntza-lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta 
ingurumena kaltetu gabe egiten dira. 

LB4: Konplexutasunik gabeko azpiegitura-obra txikiak egitea, baita proiektuan zehaztutako altzarien eta 
ekipamenduaren instalazioa ere. 

BI4.1 Azpiegitura-obra txikiak, eta ekipamenduaren eta altzarien instalazioa, proiektuaren espezifikazioei jarraikiz egiten dira. 
BI4.2 Ureztatzeko eta drainatzeko sareen muntaia proiektuan zehaztutako espezifikazioekin eta makina, ekipamendu eta tresna 
egokiekin egiten da. 
BI4.3 Ureztatzeko eta drainatzeko sareen funtzionamendua barrualdeko nahiz kanpoaldeko lorategiko edo berdeguneko zona 
guztietan berrikusten da, eta, egokia ez bada, behar diren neurriak hartzen dira. 
BI4.4 Hidroponia-sistemaren instalazioa egiten da eta landareen nutrizio-premiak eta premia hidrikoak asetzen dituela 
egiaztatzen da, proiektuan espezifikatuak. 
BI4.5 Oinarrizko azpiegituren, altzarien eta ekipamenduaren instalaziorako, norbere kontura egindako lanak ekonomikoki 
balioesten dira horien kostuak aldez aurretik eskaintzearren. 

1 
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BI4.6 Oinarrizko azpiegituren, altzarien eta ekipamenduaren instalaziorako makinak eta ekipamenduak espezifikazio teknikoei 
jarraikiz hautatzen, maneiatzen eta mantentzen dira. 
BI4.7 Oinarrizko azpiegituren, altzarien eta ekipamenduaren instalazioa enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean 
ezarritako espezifikazioak betez eta ingurumena kaltetu gabe egiten da. 

LB5: Landare-materialaren ereintza-lanak egitea, proiektuaren espezifikazioak betez. 
BI5.1 Ereintzarako landare-materiala jaso egiten da eta aldez aurretik ezarritako ezaugarrietara, kantitateetara eta kalitateetara 
egokitzen dela egiaztatzen da. 
BI5.2 Barrualdeko lorategi baten eremuaren ingurumen-baldintzak (argia, orientazioa, tenperatura eta hezetasuna) proiektuko 
espezieentzat egokiak direla egiaztatzen da, eta, egokiak ez badira, gorabeheren berri ematen da. 
BI5.3 Ezarpen-ureztatzea dosi egokiarekin eta une egokian egiten da. 
BI5.4 Hazi edo zohi egokiak erabiltzen dira ereitean edo belardi- eta soropil-zohiak kokatzean, zuinketaren arabera, eta 
proiektuan ezarritako konparazioko, fintzeko, azken berdinketako, eta ereintza-estalkia emateko lanen arabera, besteak beste. 
BI5.5 Belardiak eskatutako ur-kantitatearekin eta une egokian ureztatzen dira, jaiotza ona lortzeko. 
BI5.6 Belardiaren lehen mozketa une egokian eta beharrezko altueran egiten da sustraitze eta berdintze bikaina lortzeko. 
BI5.7 Ereintzarako norbere kontura egindako lanak, proiektuan bildu ez direnak, ekonomikoki balioesten dira horien kostuak 
aldez aurretik eskaintzearren. 
BI5.8 Ereiteko makinak eta ekipamenduak behar bezala hautatzen, maneiatzen eta mantentzen dira. 
BI5.9 Ereintzako lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta ingurumena 
kaltetu gabe egiten dira. 

LB6: Proiektuan espezifikatutako zuhaitzak, zuhaixkak edo landareak landatzea, horien ezarpena bermatuz. 
BI6.1 Landaketarako landare-materiala jaso egiten da eta aldez aurretik ezarritako ezaugarrietara, kantitateetara eta 
kalitateetara egokitzen dela egiaztatzen da, hala badagokio egokituz eta landatu arte behar bezala kontserbatzeko babestuz. 
BI6.2 Barrualdeko lorategi baten eremuaren ingurumen-baldintzak (argia, orientazioa, tenperatura eta hezetasuna) proiektuko 
espezieentzat egokiak direla egiaztatzen da, eta, egokiak ez badira, gorabeheren berri ematen da. 
BI6.3 Landaketaren zuloak (tamaina eta sakontasuna), esparrua eta banaketa makina, ekipamendu eta tresna egokiekin egiten 
da, ezarritako prozedurei jarraikiz. 
BI6.4 Landaketa kasu bakoitzean teknika espezifikoak aplikatuz eta lan-argibideei jarraituz egiten da (sakontasuna, lurraren 
trinkotzea, landarearen finkapena, ureztatzea, zurkaiztatzea, ongarriak ematea, eta lurren nahastea). 
BI6.5 Landare-material desberdineko figurak, lerrokatzeak eta masak zuinketaren arabera egiten dira. 
BI6.6 Hutsarteak lokalizatzen dira, eta ezaugarri eta kalitate bereko landareekin betetzen dira. 
BI6.7 Landaketarako norbere kontura egindako lanak, proiektuan bildu ez direnak, ekonomikoki balioesten dira horien kostuak 
aldez aurretik eskaintzearren. 
BI6.8 Landaketarako makinak eta ekipamenduak espezifikazio teknikoen arabera hautatzen, maneiatzen eta mantentzen dira. 
BI6.9 Landaketako lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta ingurumena 
kaltetu gabe egiten dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Laginak hartzeko ekipamenduak. Neurtzeko ekipamenduak. Marrazketa- eta planimetria-materiala. Lorategien eta 
berdeguneen instalaziorako makinak, materiala eta erremintak. Norbera babesteko ekipoa. Ongarriak, turbak, hondarrak, 
landare-lurrak, haziak eta landare-materiala. Barrualdeko eta/edo kanpoaldeko lorezaintza-proiektua. Jardun-plana. 
Espezieen inbentarioa. Ureztatze-, fertirrigazio- eta hidroponia-ekipamenduak. Lurren eta ureztatzeko uren azterketa. 
Barrualdeko eta kanpoaldeko lorezaintzako landareak (zuhaitzak, zuhaixkak eta belarkiak), forma, kolore eta tamaina 
desberdinekoak. Jardun beharreko lursaileko flora autoktonoa. Altzariak eta ekipamendua. Edukiontziak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Barrualdeko eta kanpoaldeko lorategia edo berdegunea ezarria, eta lorategiaren azpiegiturak eta altzariak ondo 
instalatuak eta egoera onean. Proiektuan biltzen ez den lan propioaren balioespen ekonomikoa. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Botanikari, florari eta landare-ekologiari buruzko eskuliburuak. Landare-espezieen eta haien ezaugarrien katalogoak. 
Sistema hidroponikoen, ongarritze-sistemen eta, oro har, laborantza-sistemen eskuliburuak. Makinak erabiltzeko eta 
mantentzeko katalogoak. Lurzoruei, klimatologiari eta botanikari buruzko informazioa. Ureztapena: sistemak, ezaugarriak 
eta erabilera. Barrualdeko eta kanpoaldeko lorategien askotariko azpiegitura-materialen eta altzarien muntaketarako 
argibideak eta katalogoa. Barrualdeko eta kanpoaldeko lorezaintza-proiektua: neurketak, planoak, aurrekontuak. Lurren, 
uren eta ongarrien azterketari buruzko informazioa. Hazien, landare-espezieen eta ongarrien katalogoak. Erabili 
beharreko espezieei buruzko bibliografia botaniko orokorra eta espezifikoa. Ureztapen- eta hidroponia-sistemen 
erabilerari eta mantentzeari buruzko katalogoak. Azpiegitura-materialen katalogoak. Ingurumen-kontroleko sistemen 
maneiu-argibideak. Lorezaintzaren eta ingurumenaren arloei dagokien laneko arriskuak prebenitzeko plana eta legedi 
espezifikoa. Materialen prezioen eta laneskuaren tarifak. 
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2. gaitasun-atala: 
BARRUALDEKO ETA KANPOALDEKO LORATEGIAK ETA 
BERDEGUNEAK MANTENTZEA ETA HOBETZEA 

 

Kodea: UC0532_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Lorategi baten mantentze-lanen egutegia lantzea, egin beharreko lana aurreikusteko eta antolatzeko. 
BI1.1 Mantentze-egutegi bat egiteko beharrezko informazioa bildu eta aztertu egiten da, ahalik eta gehien egokitzeko 
lorategiaren edo berdegunearen berezitasunetara. 
BI1.2 Inausketa- eta ongarritze-lanak, aurreikusitako beste batzuen artean, modu sekuentzialean jasotzen dira egutegian, lan-
gida gisa erabiltzeko. 
BI1.3 Lorategiaren edo berdegunearen maneiuan, mantentzean edo berreskuratzean aurreikusitako lan bakoitza egiteko batez 
besteko denborak jasotzen dira egutegian. 
BI1.4 Mantentze-jardunen egutegia lorategiaren premien arabera eguneratzen da. 

LB2: Lorategiaren edo berdegunearen mantentze-, kontserbazio- edo zaharberritze-lanak egitea, behar bezala 
garatzeko teknika egokiak aplikatuz. 

BI2.1 Laborantza-lanak (jorratzeak, azalatzeak, sastrakak kentzea, besteak beste) eta garbiketa-lanak ezarritako plan 
orokorraren arabera egiten dira. 
BI2.2 Urte-sasoiko landarea tamainaren, indarraren, kolorearen eta garapenaren arabera hautatzen da, eta esparru egokian 
landatzen da espeziearen arabera, landare-multzoetan uniformetasuna lortzearren. 
BI2.3 Landare-elementuen inausketa-lanak landare-espezie bakoitzaren ezaugarri propioen arabera, funtzionaltasunaren 
arabera, eta lortu nahi diren helburuen arabera egiten dira. 
BI2.4 Soropilaren mantentze- eta kontserbazio-lanak (aireztapena, bergizenketa, berrereintza, ebakitzea, profilaketa eta abar) 
ezarritako planaren arabera egiten dira. 
BI2.5 Landare-elementuen hutsarteak betetzea jarduneko lorategiarentzako ezaugarri egokienen arabera egiten da, ezarritako 
planari jarraikiz. 
BI2.6 Lorategia edo berdegunea mantentzeko, kontserbatzeko edo zaharberritzeko norbere kontura egindako lanak, proiektuan 
biltzen ez direnak, ekonomikoki balioesten dira lanen kostuak aldez aurretik eskaintzearren. 
BI2.7 Lorategien edo berdeguneen mantentze-, kontserbazio- edo zaharberritze-lanak egiteko makinak, ekipamenduak eta/edo 
erremintak espezifikazio teknikoen arabera hautatzen, maneiatzen eta mantentzen dira. 
BI2.8 Lorategien edo berdeguneen mantentze-, kontserbazio- edo zaharberritze-lanak enpresaren laneko arriskuak 
prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta ingurumena kaltetu gabe egiten dira. 

LB3: Lorategiko edo berdeguneko landare-materialaren ur- eta nutrizio-premiak asetzeko ureztatze- eta ongarritze-lanak 
egitea. 

BI3.1 Ongarriak makina, ekipamendu eta tresna egokiekin eransten dira, ezarritako planari jarraikiz, landareen nutrizio-premiak 
asebetez. 
BI3.2 Ureztapenak adierazitako dosiekin eta maiztasunarekin egiten dira, horien eraginkortasuna egiaztatuz. 
BI3.3 Soropilak eta belardiak ezarritako planaren arabera mantentzen dira, ongarritzeari eta ureztapenari dagokienez. 
BI3.4 Substratuak berriz ematen dira landare-espezieen garapen onerako. 
BI3.5 Lorategiak mantentzeko, kontserbatzeko edo zaharberritzeko norbere kontura egindako ureztatze- edo ongarritze-lanak, 
proiektuan biltzen ez direnak, ekonomikoki balioesten dira lanen kostuak aldez aurretik eskaintzearren. 
BI3.6 Lorategiaren edo berdegunearen ureztatzean eta ongarritzean erabilitako makinak eta ekipamenduak espezifikazio 
teknikoen arabera hautatzen, maneiatzen eta mantentzen dira. 
BI3.7 Lorategien edo berdeguneen ureztatze- edo ongarritze-lanak enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean 
ezarritako espezifikazioak betez eta ingurumena kaltetu gabe egiten dira. 

LB4: Landareak ez diren lorategiko elementuen mantentze-, kontserbazio- eta berriztapen-lanak egitea, teknika egokiak 
aplikatuz. 

BI4.1 Lorategiaren edo berdegunearen azpiegiturako elementuak, hala nola hesiak, bideak, haur-jolaserako zonak, besteak 
beste, lan-argibideei jarraikiz mantentzen eta kontserbatzen dira. 
BI4.2 Lorategiko altzariak, hala nola bankuak, paperontziak, iturriak, besteak beste, jasotako jarraibideen arabera mantentzen, 
kontserbatzen edo berriztatzen dira, eta, beharrezkoa izanez gero, obra txikiak eta egokitzapen elektrikoak egiten dira. 
BI4.3 Lorategian eta/edo berdegunean instalatutako ureztapena eta drainadurak jasotako jarraibideen arabera mantentzen eta 
kontserbatzen dira. 
BI4.4 Landareak ez diren lorategiko elementuak mantentzeko, kontserbatzeko edo berriztatzeko norbere kontura egindako 
lanak, proiektuan biltzen ez direnak, ekonomikoki balioesten dira lanen kostuak aldez aurretik eskaintzearren. 
BI4.5 Lorategiaren edo berdegunearen zaharberritze-lanak egiteko makinak eta ekipamenduak espezifikazio teknikoen arabera 
hautatzen, maneiatzen eta mantentzen dira. 
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BI4.6 Landareak ez diren lorategiko elementuen mantentze-, kontserbazio- eta berriztapen-lanak enpresaren laneko arriskuak 
prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta ingurumena kaltetu gabe egiten dira. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Laginak hartzeko ekipamenduak. Materiala, erremintak eta kontserbatzeko nahiz mantentze-lanak egiteko 
ekipamenduak eta makinak. Norbera babesteko ekipoa. Ongarriak, turbak, hondarrak, haziak eta landare-elementuak. 
Produktu fitosanitarioak. Mantentze- eta hobekuntza-proiektuak. Espezieen inbentarioa. Ureztapen- eta fertirrigazio-
ekipamenduak. Lorezaintzako landareak (zuhaitzak, zuhaixkak eta belarkiak), landareen formak, koloreak eta tamainak. 
Jardun beharreko lursaileko flora autoktonoa. Azpiegitura-obra txikiak egiteko materiala. Altzariak eta ekipamendua. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Barrualdeko eta kanpoaldeko lorategia edo berdegunea mantentze-egoera onean, hobetua eta/edo zaharberritua. 
Proiektuan biltzen ez den lan propioaren balioespen ekonomikoa. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Botanikari eta florari buruzko eskuliburuak. Espezieen katalogoak, ezaugarriekin eta prezioen zerrendarekin. 
Barrualdeko eta kanpoaldeko lorezaintzako kontserbazio- eta mantentze-lanen prezioen zerrenda. Ureztatze- eta 
ongarritze-sistemei buruzko eskuliburuak. Lurzoruei, klimatologiari eta botanikari buruzko informazioa. Makinak 
erabiltzeko eta mantentzeko katalogoak. Ureztapena: sistemak, ezaugarriak eta erabilera. Barrualdeko eta kanpoaldeko 
lorategien askotariko azpiegitura-materialen eta altzarien argibideak eta katalogoa. Mintegi-landareen eta gainerako 
landare-materialaren prezioen katalogoak eta zerrendak. Lorategi-eremuen kontserbazio- eta mantentze-lanen tarifen 
zerrenda. Mantentze- eta hobekuntza-proiektuak. Lurren, uren, ongarrien eta substratuen azterketari buruzko 
informazioa. Hazien, landare-espezieen eta ongarrien katalogoak. Erabili beharreko espezieei buruzko bibliografia 
botaniko orokorra eta espezifikoa. Espezieen inbentarioa, haien garapenena eta egoera fitosanitarioa biltzen duena. 
Ureztatze-sistemen erabilerari eta mantentzeari buruzko katalogoak. Azpiegitura-materialen katalogoak. Lorezaintzaren 
eta ingurumenaren arloei dagokien laneko arriskuak prebenitzeko plana eta legedi espezifikoa. Materialen prezioen eta 
laneskuaren tarifak. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
IZURRIAK, GAIXOTASUNAK, BELAR GAIZTOAK ETA FISIOPATIAK 
KONTROLATZEA 

 

Kodea: UC0525_2 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 

LB1: Landareen, lurzoruaren eta instalazioen egoera sanitarioa zehaztea, bidezko neurriak hartzeko. 
BI1.1 Laginketa-unitateak ezarritako protokoloa aplikatuta adierazten dira lurrean. 
BI1.2 Zaintzeko eta arazo fitosanitarioak detektatzeko sistemak behar bezala eta une egokian aplikatzen dira. 
BI1.3 Fauna osagarria, izurriak, gaixotasunak, nutrizio-gabeziak, belar gaiztoak eta fisiopatia ohikoenak zehaztu eta kuantifikatu 
egiten dira. 
BI1.4 Kalterik ohikoenak eragiten dituzten agenteak identifikatzeko, ezaugarri biologikoak, morfologikoak eta ingurumen-
arlokoak hartzen dira kontuan. 
BI1.5 Identifikatu gabeko agenteak dituzten laginak arau egokiei jarraikiz prestatzen eta bidaltzen dira laborategi edo estazio 
fitopatologikora. 

LB2: Kalterik ohikoenen kasuan, landareen, lurzoruen eta instalazioen kontrol sanitariorako metodoak zehaztea, 
nekazaritza-jardunbide egokiak kontuan hartuta. 

BI2.1 Datu klimatologikoak eta abisu-estazioen informazioa behar bezala aztertzen eta eguneratzen dira. 
BI2.2 Izurrien, gaixotasunen, belar gaiztoen eta fisiopatien eragina ezarritako protokoloaren arabera zehazten da. 
BI2.3 Kontrol-metodo fisikoak, kimikoak, biologikoak edo laborantzari lotutakoak aukeratzeko, elikagaien segurtasunari lotutako 
faktoreak hartzen dira kontuan, eta enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planari, pestizidak erabiltzeko segurtasun-
araudiari eta nekazaritza- eta ingurumen-jardunbide egokien eskuliburuei jarraitzen zaie. 
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LB3: Landareetan, lurzoruan eta instalazioetan agertzen diren izurrien, gaixotasunen, belar gaiztoen eta fisiopatien 
kontrol fitosanitarioko metodoak aplikatzea, eta, horretarako, ezarritako espezifikazio teknikoei jarraitzea eta makinak eta 
erremintak behar bezala erabiltzea. 

BI3.1 Kontrol-metodoak aplikatzean erabilitako ibilgailuak, makinak eta erremintak berrikusteko, beharrezkoak diren mantentze-
lanak egiten dira. 
BI3.2 Makinak eta erremintak behar bezala erregulatzen dira, egin beharreko kontrol-mota kontuan hartuta. 
BI3.3 Produktuak fabrikatzaileak eta indarrean dagoen araudiak gomendatutako prozeduren arabera nahasten dira. 
BI3.4 Kontrol fitosanitarioko makinen eta ekipamenduen segurtasun-gailuak berrikusi egiten dira, behar bezala dabiltzala 
egiaztatzeko. 
BI3.5 Kontrol fitosanitarioak gomendatutako espezifikazio teknikoen arabera ezarritako produktuekin, dosiekin eta unean egiten 
dira. 
BI3.6 Lanerako beharrezkoak diren babes-ekipamenduak fabrikatzailearen argibideen arabera mantentzen eta erabiltzen dira 
behar bezala. 
BI3.7 Kontrol fitosanitarioak egiteko, elikagaien segurtasunari lotutako faktoreak hartzen dira kontuan, eta enpresaren laneko 
arriskuen prebentziorako planari, pestizidak erabiltzeko segurtasun-araudiari eta nekazaritza- eta ingurumen-jardunbide 
egokien eskuliburuei jarraitzen zaie. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Izurriak eta gaixotasunak detektatzeko ekipamenduak: lupak, tranpak, jakia. Feromonak. Produktu fitosanitarioak 
aplikatzeko ekipamenduak, autopropultsatuak zein trakziokoak: ihinztagailu hidraulikoak, hidropneumatikoak 
(atomizagailuak), pneumatikoak (langarreztagailuak), zentrifugoak, termopneumatikoak eta hautseztagailuak. Produktu 
fitosanitarioen aplikazioa kontrolatzeko ekipamenduak. Eragintza- eta trakzio-baliabideak: traktoreak, motor termikoak 
eta elektrikoak. Ekipamenduak kontrolatzeko eta kalibratzeko materiala. Garbiketa-ekipamenduak. Produktu fitosanitario 
agrokimikoak eta biologikoak, eta horiek biltegiratzeko eta garraiatzeko edukiontziak. Ingurumen- eta elikadura-
erabilerako pestizidak. Norbera babesteko ekipamenduak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Sail landatuetako eta instalazioetako izurrien eta belarren kontrol integratua, produkzioa pertsonentzako eta 
ingurumenerako arriskurik gabe ziurtatzeko. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Laneko segurtasunari buruzko araudia eta pestiziden eta produktu fitosanitarioen fabrikazioari, merkaturatzeari, 
erabilerari, erabilera-mugei, segurtasun-epeei eta hondakin-maila onargarriei buruzko araudi tekniko sanitarioa. Landa-
fitxak. Tratamendu-garai egokietarako mapa meteorologikoak. Produktu fitosanitarioei buruzko eskuliburua. Produktuak 
merkaturatzeko eta erabiltzeko baimen-sistema harmonizatu erkidea. Ingurumen-jardunbide egokien eskuliburua. 
Elikagaien segurtasunari buruzko eskuliburuak. Egindako eragiketen datari, iraupenari, errendimenduari eta gorabeherei 
buruzko informazioa biltzen duten fitxak. 
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III PRESTAKUNTZA  

 
 
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
LORATEGIEN ETA BERDEGUNEEN INSTALAZIOA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

LORATEGIEN ETA BERDEGUNEEN MANTENTZEA ETA 
HOBEKUNTZA 

 
3. prestakuntza-modulua:  

KONTROL FITOSANITARIOA  

  
4. prestakuntza-modulua:  

LORATEGIEN ETA BERDEGUNEEN INSTALAZIORAKO ETA 
MANTENTZE-LANERAKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 

1 

2 
3 

4 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 
 
 
 

16

1. prestakuntza-modulua:  
LORATEGIEN ETA BERDEGUNEEN INSTALAZIOAK 
 

Kodea: MF0531_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: 
UC0531_2 Barrualdeko eta kanpoaldeko lorategiak eta berdeguneak instalatzea. 
 

Iraupena: 150 ordu 

 
 

1.1 prestakuntza-atala 
HAZKUNTZA-INGURUNEAREN PRESTAKUNTZA 
 
Kodea: UF0019 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Lurra prestatzeko ezinbesteko lanak eta baliabide eta makina egokienak deskribatzea, eta, hala badagokio, lorategi edo 
berdegune bat ezartzeko prestakuntza-lanak egitea. 

EI1.1 Barrualdeko lorategia definitzen duten ezaugarriak identifikatzea eta azaltzea. 
EI1.2 Lurzoruaren garbiketa-, laborantza- eta prestakuntza-lanen sekuentzia azaltzea. 
EI1.3 Sastrakak kentzeko eta lurzorua garbitzeko sistemak eta lurzorua prestatzeko bestelako sistemak deskribatzea. 
EI1.4 Lurzorua prestatzeko lan bakoitza aipatzea eta azaltzea. 
EI1.5 Lurzorua prestatzeko lan bakoitzerako makinerien, erreminten eta baliabide egokien erabilera azaltzea eta 
atzematea. 
EI1.6 Lurzoruaren oinarrizko ezaugarri edafologikoak identifikatzea. 
EI1.7 Lurzoruen prestakuntzan erabilitako mendeagarri- eta ongarri-moten ezaugarriak zerrendatzea eta azaltzea. 
EI1.8 Lorategi edo berdegune bat ezartzeko prestakuntza-lanak egiterakoan kontuan hartu behar diren ingurumen-
babeseko neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea. 
EI1.9 Lorategi edo berdegune baten ezarpeneko behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- Lurzorua garbitzea eta sastrakak kentzea. 
- Lursailaren prestakuntza-lanak egitea. 
- Lurzorua ongarritzea eta mendeatzea. 
- Lan bakoitzerako makina, ekipamendu eta erreminta egokiak hautatzea, prestatzea, maneiatzea eta 

mantentzea. 
- Prestakuntza-lanen kostuak zehaztea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudi espezifikoa aplikatzea. 

A2: Lorezaintzan erabilitako ongarrien, substratuen eta ontzien ezaugarriak azaltzea, eta edukiontziak prestatzea 
barrualdeko eta/edo kanpoaldeko lorategietan erabiliak izateko. 

EI2.1 Edukiontzien prestakuntza-lan bakoitza aipatzea eta azaltzea. 
EI2.2 Lorezaintzan erabilitako substratuen ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.3 Barrualdeko lorezaintzan erabilitako ongarrien ezaugarriak azaltzea. 
EI2.4 Edukiontzien ezaugarriak identifikatzea, materialari, estetikari, neurriei eta iraunkortasunari dagokionez, besteak 
beste. 
EI2.5 Edukiontzien prestakuntzan erabilitako ekipamenduen eta erreminten erabilera atzematea eta deskribatzea. 
EI2.6 Edukiontziak ezartzeko prestakuntza-lanak egiterakoan kontuan hartu behar diren ingurumen-babeseko neurriak 
eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea. 
EI2.7 Barrualdeko eta/edo kanpoaldeko lorategi bateko edukiontzien prestakuntzako behar bezala zehaztutako kasu 
praktiko batean: 
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- Edukiontzien prestakuntza-lanak sekuentziatzea. 
- Kasu bakoitzean erabili beharreko substratuak jasotzea eta sailkatzea. 
- Edukiontziak hautatzea helburuaren arabera. 
- Espezie bakoitzerako substratu-nahasketa egokiena egitea. 
- Lan bakoitzerako ekipamendu eta erreminta egokiak hautatzea, prestatzea, maneiatzea eta mantentzea. 
- Beharrezko ongarriak ematea. 
- Edukiontzien prestakuntza-lanen kostuak zehaztea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 

 

Edukiak: 

1.  Lurra prestatzea: 
- Lurzoruen ezaugarri fisikoak: Ehundura. Egitura. Porositatea. Iragazkortasuna. 
- Lurzoruen ezaugarri kimikoak: pH-a. Eroankortasun elektrikoa. Truke kationikorako gaitasuna. 
- Lurzoruen ezaugarri biologikoak: Materia organikoa eta humusa. Jarduera biologikoa. 
- Lurzoruen laginketa. 
- Lurzoruaren laborantza: Helburuak. Baldintzatzaileak. Laborantza-motak. 
- Lursailaren prestakuntzan gehien erabilitako makinak eta tresnak: 

• Nekazaritza-traktorea. 

• Motokultorea eta motoaitzurra. 

• Nekazaritzako tresnak. 
- Hondoko ongarriak eta medeagarriak: Motak. Ezaugarriak. Aplikazioa. 

2.  Substratuak: 
- Substratuak lantzeko osagaiak: Turba. Koko-zuntza. Baso-hondakinak. Konposta. Hondarrak. Legarrak. Pikoia. 

Perlita. Bermikulita. Bestelako osagaiak. 
- Substratuen ezaugarriak: Egonkortasun fisikoa. Dentsitatea. Aireztapena. Ura atxikitzeko ahalmena. Bestelako 

ezaugarriak. 
- Substratuen prestakuntza: Nahasketak egitea. Zuzenketa. Ongarritzea. Desinfekzioa. 

3.  Edukiontziak: 
- Erabilitako materialak: Buztin errea. Plastikoa. Metala. Papera. Landare-zuntzak (turba, egurra, etab.). Zuntz 

sintetikoak ehundu gabeak. Bestelako materialak. 
- Edukiontzien ezaugarriak: Ontzien formak eta bolumenak. Kolorea. Hormen opakotasuna. Porositatea eta 

iragazkortasuna. Sustraien sarpenerako iragazkortasuna. Materialaren iraunkortasuna. 

4.  Balioespen ekonomikoa: 
- Aurrekontu txikiak egiteko jarraibideak: Neurketak eta kalkuluak. Merkatuko prezioak. Aurrekontuak egitea. 
- Hazkuntza-ingurunearen prestakuntza-lanen kostuaren balioespena: Lurra prestatzea. Substratuak lantzea. 

Edukiontzien prestakuntza. 

5.  Legedia: 
-  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. 
 
 

1.2 prestakuntza-atala 
LORATEGIEN ETA BERDEGUNEEN INSTALAZIORAKO ERAGIKETAK 
 
Kodea: UF0020 

 

Iraupena: 90 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2, LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Kanpoaldeko eta barrualdeko lorategi baten zuinketarako beharrezko eragiketak deskribatzea, eta eragiketa horiek kasu 
praktiko batean gauzatzea, lorezaintza-proiektua interpretatuz eta horretarako baliabide egokiak erabiliz. 

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

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

A2: Landareak ez diren lorategi edo berdegune bateko elementuak identifikatzea, eta obra txikiak egitea azpiegitura soilak 
eraikitzeko eta ekipamendua eta altzariak instalatzea, proiektuaren espezifikazio teknikoen arabera. 

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

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

mantentzea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 

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

- Lorategiko azpiegitura soilen eraikuntzarako obra txikiak egiteko beharrezko eragiketak sekuentziatzea. 
- Azpiegitura soilen eraikuntzarako eta ekipamenduaren edo altzarien instalaziorako obra txikiak egitea. 
- Lan bakoitzerako makina, ekipamendu eta erreminta egokiak hautatzea, prestatzea, maneiatzea eta 

mantentzea. 
- Azpiegituren, ekipamenduaren eta oinarrizko altzarien instalazioaren kostuak zehaztea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 

A3: Lorategi bateko landare-espezieak eta horien ezarpenerako sistemak atzematea, eta, kasu praktiko batean, landare-
elementuak ereitea edo landatzea, lorategiaren edo berdegunearen diseinuarekin bat etorriz. 

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

- Landaketarako edo ereintzarako lursailaren prestakuntza-eragiketak egitea. 
- Substratuen prestakuntza-eragiketak egitea. 
- Soropil-hazien nahasketak egitea. 
- Zuhaitzen eta zuhaixken landaketak egitea. 
- Soropilak ereitea edo zohiak kokatzea. 
- Landare-material desberdineko figurak, lerrokatzeak eta masak egitea. 
- Lan bakoitzerako makina, ekipamendu eta erreminta egokiak hautatzea, prestatzea, maneiatzea eta 

mantentzea. 
- Landaketako edo ereintzako ureztapena egitea. 
- Sail landatuen eta ereintzen lehenengo mantentze-lanak egitea. 
- Ereintzako eta landaketako lanen kostuak zehaztea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-araudia aplikatzea. 

 

Edukiak: 

1.  Lorezaintza-printzipioak: 
- Lorezaintza-estiloak: Erdi Arokoa. Arabiarra. Errenazentista. Ingelesa. Frantsesa. Japoniarra. Beste estilo batzuk. 
- Lorategien eta berdeguneen zonakatzea: 

• Zona desberdinen sailkapena. 

• Zona bakoitzaren berezko ezaugarriak. 
- Lorategien diseinuan erabilitako teknikak: 

• Kontuan hartu beharreko faktoreak. 

• Diseinu-printzipioak. 
- Lorategi baten elementuak: 

• Landare-elementuak. 

• Landareak ez diren elementuak. 

2.  Lorategien eta berdeguneen instalazio-proiektuen zuinketa: 
- Proiektuaren dokumentazioaren erabilera: 

• Memoria. 

• Planoak. 

• Baldintza-agiria. 

• Aurrekontua. 
- Planoen eta krokisen interpretazioa. 
- Egin beharreko lanen denboralizazioa. 
- Proiektuan bildutako elementuen zuinketa: 

• Zuinketa-lanabesak. 

• Zuinketa-teknikak. 

• Neurketak eta kubikazioak. 

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

• Hormigoia. 

• Burdina eta bestelako metalak. 

• Egurra. 

• Plastikoa. 

• Bestelako materialak. 
- Azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien ezarpena: 

• Erabilitako teknikak. 

• Beharrezko makinak, ekipamenduak eta erremintak. 

4.  Lorategiko landare-elementuen ezarpena: 
- Apaingarri gisa interesa duten landare-espezieak: Espezie nagusien sailkapena eta identifikazioa. Ezaugarri 

garrantzitsuenak. Landare apaingarrien erabilerak lorezaintzan. 
- Landare-materiala eskuratzea: 
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• Landare-materialaren kalitate-arauak. 

• Landareak jasotzea eta egokitzea. 

• Landare-materialaren kontserbazioa. 
- Ereintza: 

• Ereintza-metodoak. 

• Ereintza-dosiak. 

• Erabili beharreko makinak eta erremintak. 
- Landaketa: 

• Zuloak irekitzea. 

• Ongarriak eta mendeagarriak ematea. 

• Landare-materialaren egokitzapena. 

• Landaketa-teknikak. 

• Zurkaizte-metodoak. 

• Erabili beharreko makinak eta erremintak. 

5.  Soropilen ezarpena: 
- Zopizar-espezie ohikoenak. Klima epeleko espezieak. Klima subtropikaleko eta mediterraneoko espezieak. 
- Soropiletarako hazi-nahasketak. 
- Soropilen ezarpenerako lanak. 

• Lurzoruaren egokitzapena. 

• Ereintza (metodoak, dosiak, gomendatutako garaiak, etab.). 

• Landaketa (aldaxkak eta zohiak). 

• Soropilaren lanetan erabilitako makinak. 

6.  Balioespen ekonomikoa: 
- Aurrekontu txikiak egiteko jarraibideak: 

• Neurketak eta kalkuluak. 

• Merkatuko prezioak. 

• Aurrekontuak egitea. 
- Lorategien eta berdeguneen instalaziorako eragiketen lanen kostuen balioespena: 

• Lorategietako azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien eraikuntza eta instalazioa. 

• Landare-elementuak ezartzea. 

• Soropilen ezarpena. 

7.  Legedia: 
- Lan-arriskuen prebentzioaren arloko araudia: 31/1995 Legea, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzkoa. Aplikatu 

beharreko beste lege batzuk.  
- Ingurumen-babesaren arloko araudia: Ingurumenaren kutsadurarekin eta hondakinen kudeaketarekin lotuta 

aplikatu beharreko legeak. Ingurumen-jardunbide egokiak. 
 
 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
LORATEGIEN ETA BERDEGUNEEN MANTENTZEA ETA HOBEKUNTZA 
 

Kodea: MF0532_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0532_2 Barrualdeko eta kanpoaldeko lorategiak eta berdeguneak 

mantentzea eta hobetzea. 
 

Iraupena: 120 ordu 

 

2.1 prestakuntza-atala 
LANDARE-ELEMENTUEN MANTENTZEA ETA HOBEKUNTZA 
 

2 
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Kodea: UF0021 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide burutzapenarekin, landare-elementuei 

dagokienez, baita LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin ere. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Lorategi edo berdegune bateko landare-elementuen inbentarioa egitea, eta horien mantentze-egutegi bat lantzea, 
zereginen antolakuntza hobetzearren. 

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

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

adieraziz. 

A2: Berdegune bateko, edo kanpoaldeko edo barrualdeko lorategi bateko landare-elementuen mantentze-lanak 
deskribatzea, eta horien kontserbazioa eta zaharberritzea egitea eskatutako trebetasunarekin, erritmoekin eta kalitateekin. 

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

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

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

eta funtzionalitatea kontuan hartuta. 
- Baliabide materialen eta giza baliabideen aurreikuspen bat egiteko lanean laguntzea, baita jardunen 

programazioan ere. 
- Barrualdeko edo kanpoaldeko lorategi baten edo berdegune baten laborantzako mantentze- eta hobekuntza-

lanak egitea (azalatzeak, jorratzeak, sastrakak kentzea eta abar). 
- Mantentze-lanak egitea (aireztapena, bergizenketa, berrereintza, ebakitzea, profilaketa eta abar) soropiletan 

eta belardietan. 
- Barrualdeko edo kanpoaldeko lorategiaren edo berdegunearen mantentze-, kontserbazio- edo zaharberritze-

lanen kostuak zehaztea. 
- Lanerako makinak, erremintak eta lanabesak hautatzea, prestatzea, maneiatzea eta mantentzea. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-prebentziokoak aplikatzea. 
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A3: Barrualdeko eta kanpoaldeko lorategien eta berdeguneen ureztatze- eta ongarritze-sistemak atzematea, eta horiek 
ureztatzea eta ongarritzea, landareen premiak kontuan hartuta. 

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

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

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

 

Edukiak: 

1.  Landare-elementuen mantentze- eta hobekuntza-proiektuak egikaritzea: 
- Proiektuaren dokumentazioaren erabilera: 

• Memoria. 

• Planoak. 

• Baldintza-agiria. 

• Aurrekontua. 
- Planoen eta krokisen interpretazioa: 

• Erabilitako ikurrak eta legendak. 

• Lorategiko zonen lokalizazioa. 
- Egin beharreko lanen denboralizazioa 

2.  Lorategietako eta berdeguneetako landare-elementuen mantentzea: 
- Lorategi bateko landare-elementuak hondatzearen arrazoiak: Naturalak. Antropikoak. 
- Landare-elementuen inbentarioa. 

• Datuak jasotzeko sistemak. 

• Inbentarioak egitea. 
- Laborantzako mantentze-lanak: 

• Berriztapenak eta birlandaketak. 

• Zurkaiztatzea. 

• Zuhaitz-txorkoen egokitzapena. 

• Azalatzeak eta jorratzeak. 

• Beste lan batzuk. 
- Ureztapena: Ureztapen-sistema. Dosiak. Maiztasuna. Eraginkortasuna. 
- Ongarritzea eta medeapenak: Ongarri- eta mendeagarri-motak. Banatzeko metodoak. 
- Inausketa: Helburuak. Teknikak. Motak. Gomendatutako garaiak. 
- Soropilen eta belardien mantentze espezifikoa: 

• Segatzea eta ertzak biribiltzea. 

• Berrereintza edo hutsuneak betetzea. 

• Eskarifikatzea eta bergizenketa. 

• Aireztapena. 

• Alperra pasatzea. 
- Landare-elementuak mantentzeko makinak, ekipamenduak eta erremintak. 

3.  Balioespen ekonomikoa: 
- Aurrekontu txikiak egiteko jarraibideak: 

• Neurketak eta kalkuluak. 

• Merkatuko prezioak. 
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• Aurrekontuak egitea. 
- Landare-elementuak mantentzeko eta hobetzeko eragiketen lanen kostuen balioespena: 

• Landare-elementuen inbentarioa. 

• Laborantzako mantentze-lanak. 

• Ureztatzea eta ongarritzea. 

• Inausketa. 

• Soropilen eta belardien mantentze espezifikoa. 

4.  Legedia: 
- Lan-arriskuen prebentzioaren arloko araudia: 
- Ingurumen-babesaren arloko araudia: Ingurumenaren kutsadurarekin eta hondakinen kudeaketarekin lotuta 

aplikatu beharreko legeak. Ingurumen-jardunbide egokiak. 
 
 

2.2 prestakuntza-atala 
LANDAREAK EZ DIREN ELEMENTUEN MANTENTZEA ETA HOBEKUNTZA 
 
Kodea: UF0022 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide burutzapenarekin, landareak ez diren 

elementuei dagokienez, eta LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Lorategi edo berdegune bateko landareak ez diren elementuen inbentarioa egitea, eta horien mantentze-egutegi bat 
lantzea, zereginen antolakuntza hobetzearren. 

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

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

adieraziz. 

A2: Barrualdeko nahiz kanpoaldeko lorategi bateko edo berdegune bateko azpiegituren, ekipamenduaren edo altzarien 
mantentze- eta berriztapen-eragiketak identifikatzea eta egitea. 

EI2.1 Lorategian edo berdegunean bildutako landareak ez diren elementuak hondatzeko arrazoiak zerrendatzea. 
EI2.2 Lorategi edo berdegune bateko azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien mantentze- eta hobekuntza-lanak 
deskribatzea, horren helburuaren arabera.  
EI2.3 Lorategi edo berdegune bateko landareak ez diren elementuak mantentzeko, hobetzeko edo zaharberritzeko 
makina, erreminta eta baliabide egokien erabilera atzematea eta azaltzea. 
EI2.4 Lorategi bateko azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien mantentze- eta hobekuntza-prozesuekin lotutako 
laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta ingurumen-prebentziokoak zerrendatzea. 
EI2.5 Lorategi edo berdegune bateko azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien mantentze- eta hobekuntza-laneko 
behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean: 

- baliabide materialen eta giza baliabideen aurreikuspen bat egiteko lanean laguntzea, baita jardunen 
programazioan ere. 

- Lorategiak edo berdeguneak biltzen dituen azpiegitura soilak obra txikien bitartez mantentzea. 
- Azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien mantentze-, hobekuntza- eta berriztapen-lanak egitea. 
- Barrualdeko edo kanpoaldeko lorategiko azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien mantentze- eta 

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

Edukiak: 

1.  Landareak ez diren elementuen mantentze- eta hobekuntza-proiektuak egikaritzea: 
- Proiektuaren dokumentazioaren erabilera: 

• Memoria. 

• Planoak. 

• Baldintza-agiria. 

• Aurrekontua. 
- Planoen eta krokisen interpretazioa: 

• Erabilitako ikurrak eta legendak. 

• Lorategiko zonen lokalizazioa. 
- Egin beharreko lanen denboralizazioa. 

2.  Lorategietako eta berdeguneetako landareak ez diren elementuen mantentzea, kontserbazioa eta berriztapena: 
- Lorategi bateko landareak ez diren elementuak hondatzearen arrazoiak: Naturalak. Antropikoak. 
- Azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien mantentze-, kontserbazio- eta berriztapen-lanak. 

• Mantentze-obra txikiak. 

• Garbiketa-lanak. 

• Kontserbazio-eragiketak. 

• Elementuen berriztapena. 
- Landareak ez diren elementuak mantentzeko beharrezko baliabideak: Makinak. Erremintak. 

• Lanabesak. 

3.  Balioespen ekonomikoa: 
- Aurrekontu txikiak egiteko jarraibideak: 

• Neurketak eta kalkuluak. 

• Merkatuko prezioak. 

• Aurrekontuak egitea. 
- Landareak ez diren elementuak mantentzeko eta hobetzeko eragiketen lanen kostuen balioespena: 

• Mantentze-obra txikiak. 

• Garbiketa-lanak. 

• Kontserbazio-eragiketak. 

• Elementuen berriztapena. 

4.  Legedia: 
- 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. 
 
 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua:  
KONTROL FITOSANITARIOA 
 

Kodea: MF0525_2 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0525_2 Izurriak, gaixotasunak, belar gaiztoak eta fisiopatiak kontrolatzea. 

 

Iraupena: 120 ordu 
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3.1 prestakuntza-atala 
LANDAREEN, LURZORUAREN ETA INSTALAZIOEN EGOERA SANITARIOAREN 
ZEHAZTAPENA ETA KONTROL-METODOEN AUKERAKETA 
 
Kodea: UF0006 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Landareen, lurzoruaren eta instalazioen egoera sanitarioa deskribatzea, abiapuntuko egoera bat zehazteko.  
EI1.1 Fauna baliagarririk ohikoena deskribatzea eta ezagutzea, eta horren presentzia balioestea, jardunak txikiagotzeko. 
EI1.2 Egindako behaketan oinarrituta, landare, lurzoru eta lokaletan kalteak eragiten dituzten agente parasitario eta ez-
parasitario, belar, nutrizio-gabezia, gaixotasun eta fisiopatia ohikoenak deskribatzea eta ezagutzea. 
EI1.3 Landare, lurzoru eta instalazioetan zaintza aplikatzeko eta osasun-arazoak detektatzeko behar bezala zehaztutako 
kasu praktiko batean: 

- Aurrez ezarritako protokoloa aplikatzea eta lurreko laginketa-unitateak adieraztea, plano edo krokis bateko 
argibideei jarraikiz. 

- Zenbaketak egiteko eta laginak hartzeko teknika eta material egokiak erabiltzea, eta ikusitako fauna osagarria, 
izurriak, gaixotasunak, belar gaiztoak eta fisiopatiak zehaztea eta kuantifikatzea. 

- Agente parasitario, fauna osagarri, izurri, gaixotasun, nutrizio-gabezia, belar gaizto eta fisiopatiarik ohikoenak 
identifikatzea, eta horien ezaugarri biologikoak, morfologikoak eta ingurumenari lotutakoak kontuan hartzea. 

A2: Landare, lurzoru eta instalazioetan agertzen diren izurriak, gaixotasunak eta fisiopatiak kontrolatzeko eta prebenitzeko 
egoera bakoitzerako metodorik egokienak hautatzea, eta, horretarako, nekazaritza-jardunbide egokiak kontuan hartzea. 

EI2.1 Inguruko parasito eta patogenoetan eragina duten ingurumen- eta klima-faktoreak deskribatzea. 
EI2.2 Klimatologia- eta abisu-estazioen informazioa behar bezala interpretatzea. 
EI2.3 Izurriak, gaixotasunak eta fisiopatiak kontrolatzeko eta prebenitzeko metodo biologikoak, fisikoak, kimikoak eta 
laborantzakoak behar bezala zerrendatzea eta deskribatzea. 
EI2.4 Produktu fitosanitarioak behar bezala deskribatzea, eta, horretarako, informazio tekniko eta ekonomiko eguneratua 
erabiltzea. 
EI2.5 Kontrol fitosanitariorako metodoak aukeratzean kontuan hartu beharreko segurtasun-neurriak eta ingurumena 
babesteko neurriak deskribatzea. 
EI2.6 Lur egoki batean, eta arazo fitosanitario bati buruzko beharrezko informazioan oinarrituta: 

- Erabili beharreko kontrol-metodoak zehaztea, eta, horretarako, dokumentazio tekniko egokia erabiltzea eta 
nekazaritza- eta ingurumen-jardunbide egokiei buruzko eskuliburuak kontuan hartzea. 

 

Edukiak: 

1.  Landareen etsaiak eta eragiten dituzten kalteak: 
- Gaixotasunen ezaugarri orokorrak: Gaixotasuna: kontzeptua. 

• Landare-parasitismoa: onddoak eta fanerogamoak. Sintomatologia eta identifikazioa. 

• Bakterioaren definizioa. Bakterioek eragindako gaixotasunak. 

• Sintomatologia eta identifikazioa. 

• Birusaren definizioa. Birusek eragindako gaixotasunak. Sintomatologia eta identifikazioa. 
- Izurrien ezaugarri orokorrak. Izurria: kontzeptua. 

• Animalia ornodunek eragindako izurriak. 

• Artropodoek (hots, intsektuek, akaroek eta miriapodoek) eragindako izurriak. 

• Harrek eragindako izurriak. 

• Moluskuek eragindako izurriak. 
- Aldaketa fisiologikoen ezaugarri orokorrak. Aldaketa fisiologikoa: kontzeptua. 

• Agente eragileen sailkapena. 

• Agente atmosferikoak. 

• Agente kutsatzaileak. 
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• Laborantza-teknikak. 
 

- Agente biotikoak. 
- Agente abiotikoak. Sailkapena: ingurumen- eta klima-faktoreak (argia, tenperatura, elurra eta txingorra) eta 

lurzoruari lotutakoak (ura, egitura, ongarriak eta pH-a). 
- Laginketak: krokisak, laginketa-unitateak, erabili beharreko teknikak, laginaren tamaina, zenbaketa-puntuen 

kokapena, materialak eta ekipamenduak, fitxak eta grafikoak. 
- Zenbaketak egiteko eta laginak hartzeko teknika eta material egokiak erabiltzea. 
- Agente parasitario, kanpoko fauna, izurri, gaixotasun, nutrizio-gabezia, belar gaizto eta fisiopatiarik ohikoenen 

identifikazioa. 

2.  Izurriak kontrolatzeko metodoak: 
- Metodo fisikoak: Oztopoak (mailak, plastikoak eta abar). Tranpa kromotropikoak. Lurzoruen desinfekzioa 

(solarizazioa, ur-lurruna eta abar). 
- Laborantza-jardunbideak: Lur-lantzea. Ongarritzea eta medeapenak. Ureztapena eta drainatzea. Inausketa. Jorrak. 

Laborantza-txandakatzea. Barietate erresistenteen eta landare transgenikoen erabilera. 
- Borroka kimikoa: Definizioa. Funtsak. Erabilitako teknikak. 
- Kontrol integratua: Definizioa. Metodologia. Erabilitako teknikak. Baimendutako produktuak. 

• Nekazaritzako tratamendu integraturako elkarteak (ATRIAS). 

• Nekazaritzako produkzio integraturako elkarteak (API). 
- Borroka biologikoa: Definizioa. Fauna osagarria edo etsai naturalak (parasitoak, harrapariak eta 

mikroorganismoak). 

• Etsai naturalak biltzea eta askatzea. 

• Formulazio biologikoak. 

• Feromonen erabilera kontrol biologikoan. 

• Lurzoruen desinfekzioa (biofumigazioa). 
- Legegintza-neurriak: 

• Ikuskapena. 

• Berrogeialdia. 

• Pasaporte fitosanitarioa 

3.  Produktu fitosanitarioak: substantzia aktiboak eta prestakinak, eta etiketen eta segurtasun-datuen fitxen 
interpretazioa 

- Definizioa. 
- Osagaiak: Materia aktiboa. Osagai geldoa. Lagungarriak. Gehigarriak. 
- Aurkezpena. 
- Produktu fitosanitarioaren etiketaren interpretazioa: 

• Kontzentrazioa. 

• Baimendutako laboreak. 

• Gomendatutako dosiak. 

• Toxikologia. 

• Segurtasun-epea. 

• Beste datu batzuk. 
- Pestiziden sailkapena honako alderdi hauen arabera: 

• Zer agentetan eragin behar duten. 

• Zer talde kimikotakoak diren. 

• Landarean nolako portaera duten. 

• Espezifikotasuna. 

• Eragiteko modua. 
- Produktu fitosanitarioen garraioa eta biltegiratzea. 
- Produktu fitosanitarioak aplikatzeko prestatzea: 

• Dosiak. 

• Nahasketa. 

• Bateraezintasunak. 
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3.2 prestakuntza-atala 
KONTROL FITOSANITARIOKO METODOEN APLIKAZIOA LANDAREETAN, 
LURZORUAN ETA INSTALAZIOETAN 
 
Kodea: UF0007 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Landare, lurzoru eta instalazioetan kontrol fitosanitarioko metodoak aplikatzea, eta, horretarako, ezarritako espezifikazio 
teknikoei jarraitzea eta makinak eta erremintak behar bezala maneiatzea. 

EI1.1 Tratamendu agrokimiko eta biologikoetan erabilitako makinak eta erremintak, eta horien maneiua deskribatzea. 
EI1.2 Kontrol fitosanitarioko metodoetan erabilitako makinetan eta erremintetan egin beharreko mantentze-lanak, 
oinarrizko konponketak eta egokitze sinpleak azaltzea. 
EI1.3 Kontrol-metodo agrokimikoak eta biologikoak aplikatzean erabilitako ekipamendu, makina eta erreminten 
erregulazioa eta doikuntza deskribatzea. 
EI1.4 Produktuen dosien eta nahasketen prestaketa deskribatzea, fabrikatzaileak gomendatutako prozeduren arabera. 
EI1.5 Kontrol fitosanitarioko metodoak aplikatzeko moduak azaltzea. 
EI1.6 Tratamendu agrokimikoak eta biologikoak aplikatzean hartu beharreko segurtasun-neurriak eta ingurumenaren 
babesari lotutakoak adieraztea. 
EI1.7 Izurriak, gaixotasunak eta fisiopatiak kontrolatzeko eta prebenitzeko metodo biologiko, fisiko edo kimiko baten 
aplikazioaren kasu praktiko batean: 

- Tratamendu agrokimikoak edo biologikoak aplikatzean erabilitako makina eta erreminten eragingailuen 
elementuak eta horien funtzioa identifikatzea. 

- Erabili beharreko makinak eta erremintak prest jartzea. 
- Hala badagokio, makina edo ekipamendua eskatutako lan-aldagaien arabera krokatzea eta erregulatzea. 
- Saldak edo hautsak fabrikatzaileak eta indarrean dagoen araudiak gomendatutako prozeduren arabera 

prestatzea. 
- Makinekin trebetasunez lan egitea, eta eskatutako lan-erritmoak eta lan-kalitateak lortzea. 
- Erabilitako makinak, ekipamenduak eta materiala behar bezala garbitzea. 
- Aplikatzeko eta garbitzeko prozesuaren hondakinak edo azpiproduktuak jasotzea. 
- Makinak hurrengo lanerako erabilera-egoera onean geratzen direla egiaztatzea. 
- Aurreko eragiketak egitea, eta, horretarako, laneko arriskuen prebentzioari, ingurumenaren babesari eta 

elikagaien segurtasunari buruzko neurri egokiak hartzea. 
 

Edukiak: 

1.  Pestizidak aplikatzeko makinak: motak, kontserbazioa eta erregulazioa 
- Produktu fitosanitarioak aplikatzeko metodoak. 
- Instalazioen intsektu-garbiketa, desinfekzioa eta arratoi-garbiketa. 
- Aplikatzeko ekipamenduak: mota bakoitzaren funtzionamendua. 
- Makina eta ekipamendu nagusiak. 
- Sailkapena: hautseztagailuak, ihinztagailuak, atomizagailuak, lainoztagailuak, langarreztagailuak. 
- Produktu fitosanitarioen prestaketa, nahasketa eta aplikazioa. 
- Eragiketa-prozedurak. 
- Tratamenduetarako makinen eta ekipamenduen prestaketa, erregulazioa eta kalibrazioa. 
- Prest jartzea. 
- Salden edo hautsen prestaketa. Horien aplikazioa. 
- Aplikazio-prozesuko produktuen edo azpiproduktuen bilketa. 
- Ekipamenduen garbiketa, mantentze-lanak eta berrikuspenak. 
- Aplikazio-praktikak. 
- Kasu praktikoak garatzeko ariketak. 
- Hondakinen desagerraraztea. 
- Hutsik dauden ontzien desagerraraztea. 
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2.  Kontrol fitosanitarioari lotutako arriskuen prebentzioa eta jardunbide egokiak 
- Produktu fitosanitarioen erabilerak osasunerako dituen arriskuak. 

• Langilearen esposizio-maila. 

• Produktu fitosanitarioek osasunerako dituzten arriskuak. 

• Produktu fitosanitarioen hondakinak: hirugarrenentzako arriskuak. 

• Intoxikazioak eta osasunerako beste ondorio kaltegarri batzuk. 
- Prebentzio-neurriak eta aplikatzailearen babesa. 
- Babes fitosanitarioaren jardunbidea. 
- Lehen laguntzak. 
- Pestiziden erabilerak ingurumenerako dituen arriskuak: 

• Erresistentzia. 

• Produktu fitosanitarioen hondakinak. 

• Ingurunearen kutsadura. 

• Arintze-neurriak. 
- Trazabilitate-printzipioak. 
- Ingurumen-jardunbide egokiak jardunbide fitosanitarioan (hondakinen, hutsik dauden ontzien eta abarren 

maneiua). 

3.  Izurri, gaixotasun, belar gaizto eta fisiopatien kontrolari lotutako oinarrizko araudia: 
- Lanaren eta osasunaren arteko erlazioa: 

• Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia. 

• Produktu fitosanitarioen erabilerari buruzko araudia. 

• Arau-hausteak eta zehapenak 

• Nekazarien gizarte-segurantza. 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua:  
LORATEGIEN ETA BERDEGUNEEN INSTALAZIORAKO ETA MANTENTZE-
LANERAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0007 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Kanpoaldeko edo barrualdeko lorategi bat zuinkatzea, lorezaintza-proiektu batean oinarrituta, eta baliabide egokiak 
erabiliz. 

EI1.1 Lorategiaren planoa interpretatzea elementu guztiak identifikatuz. 
EI1.2 Lurzoruaren ezaugarri topografikoak atzematea, plano baten laguntzarekin. 
EI1.3 Zuinketarako beharrezko baliabide materialak prestatzea. 
EI1.4 Lorategiaren zuinketa sekuentziala egitea, elementuak behar bezala seinaleztatuz. 
EI1.5 Aplikatu beharreko laneko arriskuak prebenitzeko neurri eta ingurumen-araudiak errespetatzea. 

A2: Lorategi edo berdegune baten ezarpenerako lursailaren prestakuntza-lanak egitea baliabide egokienak erabiliz. 
EI2.1 Lan bakoitzerako makina, ekipamendu eta erreminta egokiak hautatzea eta horien ondoko doikuntza eta 
mantentze-lana egitea. 
EI2.2 Lurzorua garbitzea, lantzeko egoera ezin hobean utziz. 
EI2.3 Lur-mugimenduak gauzatzea, emandako neurketen eta argibideen arabera. 
EI2.4 Lurra lantzea, lorezaintza-proiektuaren espezifikazioen eta/edo jasotako argibideen arabera. 
EI2.5 Adierazitako ongarriak eta mendeagarriak banatzea eta lurrari gehitzea. 
EI2.6 Lurra prestatzeko lanen kostu ekonomikoa zehaztea. 
EI2.7 Laneko arriskuak prebenitzeko neurri eta ingurumen-araudi espezifikoak betetzea. 
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A3: Edukiontziak prestatzea, barrualdeko eta/edo kanpoaldeko lorategietan erabiltzeko, horretarako baliabide egokiak 
erabiliz. 

EI3.1 Erabili beharreko substratuak jasotzea, izaeraren arabera sailkatuta. 
EI3.2 Edukiontziak hautatzea, horien ezaugarrien arabera eta beteko duten funtzioaren arabera. 
EI3.3 Beharrezko makinak eta erremintak hautatzea eta horien doikuntza eta ondoko mantentze-lana egitea. 
EI3.4 Ezarri beharreko landare-espeziearentzako edo -espezieentzako substratu-nahasketa egokiena lantzea. 
EI3.5 Landareen nutrizio-premiak asetzeko beharrezko ongarriak ematea. 
EI3.6 Edukiontziak betetzea prestatutako substratu-nahasketarekin. 
EI3.7 Edukiontzien prestakuntzaren kostu ekonomikoa zehaztea. 
EI3.8 Aplikatu beharreko laneko arriskuak prebenitzeko neurri eta ingurumen-araudiak betetzea. 

A4: Ureztatze- eta/edo drainatze-sistema bat instalatzea lorategi batean, proiektuaren espezifikazioei jarraikiz. 
EI4.1 Egin beharreko instalaziorako beharrezko materialak jasotzea, egoera onean daudela egiaztatuz. 
EI4.2 Erabili beharreko makinak eta erremintak hautatzea eta horien doikuntza eta ondoko mantentze-lana egitea. 
EI4.4 Ureztatze- eta/edo drainatze-sistemaren instalazioa modu sekuentzialean egitea, behar bezala funtzionatzen duela 
egiaztatuz. 
EI4.5 Instalazio-lanen kostu ekonomikoa zehaztea. 
EI4.6 Laneko arriskuak prebenitzeko neurri eta ingurumen-araudi espezifikoak aplikatzea. 

A5: Lorategi baten oinarrizko azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien ezarpena gauzatzea, proiektuaren espezifikazioen 
arabera. 

EI5.1 Lan bakoitzerako makina, ekipamendu eta erreminta egokiak hautatzea eta horien ondoko doikuntza eta 
mantentze-lana egitea. 
EI5.2 Lorategiko landareak ez diren elementuen ezarpenerako beharrezko materialak jasotzea, egoera onean daudela 
egiaztatuz. 
EI5.3 Lorategia osatzen duten azpiegitura soilen eraikuntzarako obra txikiak egitea. 
EI5.4 Lorategiko ekipamenduaren eta altzarien instalazioa egitea, horretarako baliabide egokiak erabiliz. 
EI5.5 Lorategiko landareak ez diren elementuen ezarpenaren kostu ekonomikoa zehaztea. 
EI5.6 Aplikatu beharreko laneko arriskuak prebenitzeko neurri eta ingurumen-araudiak betetzea. 

A6: Lorategi bateko landare-elementuen ereintza edo landaketa egitea, proiektuaren espezifikazioei jarraikiz. 
EI6.1 Landare-materiala jasotzea, proiektuan ezarritakoarekin bat datorrela egiaztatuz. 
EI6.2 Landare-materiala egokitzea eta babestea, ereintzaren edo landaketaren unera arte ondo kontserbatzeko. 
EI6.3 Lan bakoitzerako makina, ekipamendu eta erreminta egokiak hautatzea eta horien ondoko doikuntza eta 
mantentze-lana egitea. 
EI6.4 Soropilak eta belardiak ezartzeko zohiak kokatzea edo ereitea, eskatutako dosia edo proportzioa errespetatuz. 
EI6.5 Landaketarako zuloak irekitzea egindako zuinketaren arabera, eta beharrezko ongarriak eta mendeagarriak 
txertatuz. 
EI6.6 Zuhaitzen, zuhaixken eta gainerako landareen landaketa egitea, horretarako baliabide egokiak erabiliz. 
EI6.7 Asentu-ureztapena aplikatzea ereintzaren edo landaketaren ondoren, ur-dosi nahikoa erabiliz. 
EI6.8 Ereintzako eta landaketako lanen kostu ekonomikoa zehaztea. 
EI6.9 Laneko arriskuak prebenitzeko neurri eta ingurumen-araudi espezifikoa betetzea. 

A7: Lorategi bateko landare-elementuen mantentze-lanak gauzatzea, horretarako teknika eta baliabide egokiak erabiliz. 
EI7.1 Lorategiko landare-elementuen inbentarioa egitea, eta horien mantentze-egutegi bat lantzea. 
EI7.2 Erabili beharreko makinak, ekipamenduak eta erremintak hautatzea eta horien doikuntza eta ondoko mantentze-
lana egitea. 
EI7.3 Mantentzeko laborantza-lanak egitea (azalatzeak, jorratzeak, sastrakak kentzea eta abar), ezarritako egutegiaren 
arabera. 
EI7.4 Adierazitako dosiekin eta maiztasunarekin ureztatzea eta ongarritzea, landareen premien arabera. 
EI7.5 Premia duten landare-espezieak inaustea, landare-elementuaren ezaugarri propioen, garaiaren eta 
funtzionaltasunaren arabera. 
EI7.6 Soropilen eta belardien mantentze-lan espezifikoak egitea (aireztapena, bergizenketa, berrereintza eta abar). 
EI7.7 Lorategiko landare-elementuen mantentze-lanen kostu ekonomikoa zehaztea. 
EI7.8 Aplikatu beharreko lan-arriskuen prebentzioko eta ingurumen-prebentzioko neurriak betetzea. 

A8: Lorategi bateko azpiegituren, ekipamenduaren eta altzarien mantentze-lanak egitea, horretarako teknika eta baliabide 
egokiak erabiliz. 

EI8.1 Lorategiko landareak ez diren elementuen inbentarioa egitea, eta horien mantentze-egutegi bat egitea. 
EI8.2 Beharrezko makinak, ekipamenduak eta erremintak hautatzea eta horien doikuntza eta ondoko mantentze-lana 
egitea. 
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EI8.3 Lorategiak biltzen dituen azpiegitura soilak obra txikien bitartez mantentzea. 
EI8.4 Lorategiko ekipamenduaren eta altzarien mantentze-lanak egitea, ezarritako egutegiaren arabera. 
EI8.5 Instalatutako ureztatze- eta/edo drainatze-sistema mantentzea, jasotako argibideen arabera. 
EI8.6 Lorategiko landareak ez diren elementuen mantentze-lanen kostu ekonomikoa zehaztea. 
EI8.7 Lan-arriskuen prebentzioko eta ingurumen-prebentzioko neurri espezifikoak aplikatzea. 

A9: Osasun-kontroleko metodoak aplikatzea landareetan, lurzoruan eta instalazioetan, ezarritako espezifikazio teknikoei 
jarraikiz. 

EI9.1 Osasun-arazoen zaintza eta detekzioa gauzatzea, ezarritako protokoloari jarraikiz. 
EI9.2 Erabili beharreko osasun-kontroleko metodoak zehaztea, eskuragarri dagoen dokumentazio teknikoan oinarrituta. 
EI9.3 Erabili beharreko makinak eta ekipamenduak hautatzea eta horien doikuntza eta ondoko mantentze-lana egitea. 
EI9.4 Aplikatu beharreko produktua edo produktuak prestatzea, fabrikatzailearen argibideei jarraikiz. 
EI9.5 Pestizidaren aplikazioa egitea, dagozkion babes-ekipamenduak erabiliz. 
EI9.6 Lan-arriskuen prebentzioko eta ingurumen-prebentzioko neurriak betetzea, bereziki sortutako hondakinei 
buruzkoak. 

A10: Enpresaren antolaketa espezifikora egokitzea eta harreman teknikoen eta lan-arloko harremanen sisteman modu 
eraginkorrean integratzea. 

EI10.1 Jasotako argibideak interpretatzea eta egikaritzea, garatzen den lanaz arduratuz. 
EI10.2 Une bakoitzean pertsona egokiarekin eraginkortasunez komunikatzea. 
EI10.3 Enpresaren lan-erritmora ohitzea, ezarritako eguneroko errendimendu-helburuak betez. 
EI10.4 Enpresaren barne-arauekiko, prozedurekiko eta lankideekiko errespetuzko jarrera izatea une oro. 

A11: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI11.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI11.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI11.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 
EI11.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI11.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI11.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea, beti. 

 

Edukiak: 

1.  Lorategien eta berdeguneen instalaziorako jarduerak: 
- Lorezaintza-proiektuen planoak interpretatzea. 
- Lorategi edo berdegune bateko elementuen zuinketa. 
- Lan bakoitzean erabili beharreko makinak, ekipamenduak eta erremintak hautatzea eta horiek doitzea eta 

mantentzea. 
- Lurra lantzeko egokitzea. 
- Lurra lantzea ondoko ereintzarako edo landaketarako. 
- Landare-espezie bakoitzerako substratu-nahasketak lantzea. 
- Barrualdeko eta/edo kanpoaldeko lorategientzako edukiontziak prestatzea. 
- Ereintzarako edo landaketarako landare-materialaren egokitzapena. 
- Zohien kokapena edo ereintza, soropilak eta belardiak ezartzeko. 
- Zuhaitzak, zuhaixkak eta bestelako landareak landatzea, egindako zuinketaren arabera. 
- Ureztatze- eta/edo drainatze-sistemen instalazioa lorategietan edo berdeguneetan. 
- Azpiegitura soilen eraikuntzarako obra txikiak egitea. 
- Lorategietako eta berdeguneetako ekipamendua eta altzariak ezartzea. 
- Lorategien eta berdeguneen instalazio-lanen aurrekontua. 
- Dagozkion laneko arriskuak prebenitzeko arauak aplikatzea. 
- Ingurumen-jardunbide egokien aplikazioa lorategien edo berdeguneen instalazioan. 
- Lorategien eta berdeguneen instalaziorako enpresetan ondo integratzeko beharrezko ahalmenen garapena. 

2. Lorategiak eta berdeguneak mantentzeko jarduerak: 
- Lorategietako eta berdeguneetako landareak ez diren elementuen eta landare-elementuen inbentarioa. 
- Lorategien eta berdeguneen mantentze-programak egitea. 
- Mantentze orokorrerako laborantza-lanak egitea (azalatzeak, jorratzeak, sastrakak kentzea eta abar). 
- Landare-elementuen ureztatzea eta ongarritzea lorategietan eta berdeguneetan. 
- Inausketa-tekniken aplikazioa lorategietako eta berdeguneetako landare-elementuetan. 
- Ezarritako soropilen eta belardien mantentze espezifikoa. 
- Azpiegitura soilen mantentze-lanerako obra txikiak egitea. 
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- Lorategietako eta berdeguneetako ekipamendua eta altzariak mantentzeko lanak. 
- Ureztatze- eta/edo drainatze-sistemak mantentzea. 
- Osasun-arazoen zaintza eta detekzioa landareetan, lurzoruan eta instalazioetan. 
- Osasun-arazoen kontrola metodo fisikoen edo biologikoen bitartez. 
- Pestiziden aplikazioa osasun-kontrolerako metodo gisa. 
- Lorategien eta berdeguneen mantentze-lanen aurrekontua. 
- Dagozkion laneko arriskuak prebenitzeko arauak aplikatzea. 
- Ingurumen-jardunbide egokien aplikazioa lorategien edo berdeguneen mantentzean. 
- Lorategien eta berdeguneen mantentze-lanerako enpresetan ondo integratzeko beharrezko ahalmenen garapena. 

3. 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. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA 
Titulazioa izanez 

gero 
Titulaziorik ez 

badago 

MF0531_2 

Lorategien eta berdeguneen 

instalazioa 

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-
ingeniaria. 

• Biologian lizentziaduna. 

• Ingurumen-zientzietan lizentziaduna. 

• Nekazaritzako ingeniari teknikoa edo 
basogintzako ingeniari teknikoa. 

• Baliabide naturalen eta paisajistikoen 
kudeaketa eta antolamenduko goi-mailako 

teknikaria. 
• Nekazaritzaren lanbide-arloko 

lorezaintzaren lanbide-eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiria. 

 

 1 urte 

 

3 urte 

MF0532_2 

Lorategien eta berdeguneen 

mantentzea eta hobekuntza 

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-
ingeniaria. 

• Biologian lizentziaduna. 

• Ingurumen-zientzietan lizentziaduna. 

• Nekazaritzako ingeniari teknikoa edo 
basogintzako ingeniari teknikoa. 

• Baliabide naturalen eta paisajistikoen 
kudeaketa eta antolamenduko goi-mailako 

teknikaria. 
• Nekazaritzaren lanbide-arloko 

lorezaintzaren lanbide-eremuko 3. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiria 

 

1 urte 

 

3 urte 

MF0525_2 

Kontrol fitosanitarioa 

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-
ingeniaria. 

• Nekazaritzako ingeniari teknikoa edo 
basogintzako ingeniari teknikoa. 

• Nekazaritzako eta abeltzaintzako 
enpresen kudeaketa eta antolamenduko 
goi-mailako teknikaria. 

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

 

1 urte 

 

3 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. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Erabilera anitzeko gela 30 50 

Lorezaintzako pabiloia 150 100 

Lorezaintza-jardunbideetarako 
lurra 

2.000 3.000 

 

* Gune berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez. 

 
 

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

Erabilera anitzeko gela X X X 

Lorezaintzako pabiloia X X X 

Lorezaintza-jardunbideetarako 
lurra 

X X X 

 

* Gune berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez. 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

− Errotuladorez idazteko arbelak. 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 

− Orri birakariak. 

− Gelako materiala. 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Lorezaintzako pabiloia 

− Lurra lantzeko eta lorategiak instalatzeko eta mantentzeko 
makinak eta erremintak. 

− Lan-makinak mantentzeko makinak eta erremintak. 

− Tailer-bankuak. 

− Apalak. 

− Instalazio elektrikoa. 

− Aireztapen-sistema. 

− Ur-hargunea. 

− Ura husteko sarea. 

− Suteak itzaltzeko baliabideak. 

− Produktu fitosanitarioak biltegiratzeko indarrean den legeria 
betetzen duen leku itxia. 

− Disparo azkarreko dutxa begi-garbigailuarekin. 

− Lehen laguntzetarako botika-kutxa. 

− Lehen laguntzetarako botika-kutxa.  
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Lorezaintza-jardunbideetarako lurra 

 

− Ureztatze-ahoa. 

− Korronte elektrikoko hargunea. 

− Ezarritako landare-elementuak. 

− Itxitura. 

− Bideak. 

− Lorategiko altzariak. 

− Ureztatze-sistema. 

− Instalazio elektrikoa. 

 
 

* Gune berezia: ez du ikastetxean egon behar nahitaez. 
 
 
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 lanabes, 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: 
 
� Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
� 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
� Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
� Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
� 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
� Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar duen prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 
 



 

 



 

 

 




