
   
 
 

NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua: LOREZAINTZA 

 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 

(AGAJ0109) ZUHAITZ ETA PALMONDO APAINGARRIEN KUDEAKETA ETA MANTENTZEA (682/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 13koa) 

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. 

Maila 
Erreferentziako  

lanbide-prestakuntza 
Gaitasun-atalak 

Dagozkion lanbideak edo 
lanpostuak 

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. 

3 

AGA348_3 ZUHAITZ ETA PALMONDO 
APAINGARRIEN KUDEAKETA ETA 
MANTENTZEA. 
(108/2008 Errege Dekretua, 2008ko otsailaren 
1ekoa). 

UC1119_2 Zuhaitzetan garaierako lanak egitea. 

 Zuhaitz eta palmondo apaingarrietan 
espezialista. 

 Hirigintzako, lorezaintzako edo 
paisajismoko enpresetako zuhaitz eta 
palmondo apaingarrien kudeatzailea. 

 Garaierako inausketako espezialista. 
 Arbolazaina. 

 

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 
Geh.  

ordu-aldea 

UF0689 Zuhaitz eta palmondo apaingarriak ezartzeko eta landatzeko proiektu bat 
interpretatzea eta haien ezaugarriak aztertzea. 30 20 

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 40 

MF1134_3 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien ebaluazioa. 90   90 50 

UF0691 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien aireztatze-, ongarritze-, medeatze-, ureztatze- eta 
inausketa-lanak egiteko prozesuak identifikatzea. 50 20 

UF0692 Agente kaltegarriak prebenitzea, detektatzea eta kontrolatzea 50 30 MF1135_3 Zuhaitz eta palmondo apaingarrien mantentze- 
eta kontserbazio-lanak kudeatzea eta egitea. 130 

UF0434 Giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea nekazaritzako, lorezaintzako eta 
mendiko lanetan. 30 20 

UF0271 Igotzeko teknikak eta ekipamenduak 40 10 
MF1119_2 Zuhaitzetan garaierako lanak egitea. 110 

UF0272 Garaierako inausketa-teknikak 70 -- 

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

80  
 

80  

  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala 510 190 
 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 

Eskatzen den  
lanbide-esperientzia SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Akreditazioarekin 

Akreditazio 
gabe 

UF0689  
MF1133_3 

UF0690  
2 urte 4 urte 

MF1134_3   2 urte 4 urte 

UF0691  

UF0692  MF1135_3 

UF0434  

• 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 

UF0271  

MF1119_2 

Baldintza hauetakoren bat bete behar 
da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-

ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. 

mailako profesionaltasun-
ziurtagiriren bat edukitzea. 

– Erdi-mailako heziketa-zikloetan 
sartzeko baldintza akademikoak 
betetzea edo erdi-mailako zikloetara 
sartzeko dagozkion probak gainditu 
izana. 

– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 
urtetik gorakoentzako unibertsitatera 
sartzeko proba gainditu izana. 

Prestakuntzari behar adinako probetxua 
ateratzeko behar diren prestakuntza- 
edo lanbide-ezagupenak izatea, 
ezartzen den araudiaren arabera. 

UF0272 UF0271 gainditua izan behar du

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

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

• Nekazaritza lanbide-arloko goi-mailako teknikaria. 
• Nekazaritzaren lanbide-arloko lorezaintzaren 

lanbide-eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak. 

1 urte 4 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

 

Erabilera anitzeko gela 45 60    

Lorezaintza-pabiloia 150 150    

Lorezaintza-jardunbideetarako lurra (Instalazio berezia: ez 
du zentroan egon behar nahitaez) 2.000 3.000    
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