NEKAZARITZA
Lanbide-eremua: LOREZAINTZA
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA
(AGAO0208) LORATEGIEN ETA BERDEGUNEEN INSTALAZIOA ETA MANTENTZEA (1375/2008 EDa, 2008ko abuztuaren 1ekoa)

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.
Maila

Erreferentziako
lanbide-prestakuntza

Gaitasun-atalak
−

2

AGA 168_2 LORATEGIEN ETA
BERDEGUNEEN INSTALAZIOA ETA
MANTENTZEA
(1228/2003 EDa, 2006ko urriaren 27koa)

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.

−
−
−
−

−

Dagozkion 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.
Lorategi-instalazioetako eta
berdeguneetako lorezain kualifikatua.
Lorategien eta berdeguneen mantentzelaneko eta hobekuntzako langile
kualifikatua.
Norbere konturako langile kualifikatua
lorezaintzako enpresan.

LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA
Kodea

Prestakuntza-moduluak

Orduak

MF0531_2

Lorategien eta berdeguneen instalazioa

150

MF0532_2

Lorategien eta berdeguneen mantentzea eta
hobekuntza

120

MF0525_2

MP0007

Kontrol fitosanitarioa
Lorategien eta berdeguneen instalazioko eta
mantentzeko lanekoak ez diren lanbidejardunbideak

Kodea

Prestakuntza-atalak

Iraupenak
Orduak

Geh.
ordu-aldea

UF0019

Hazkuntza-ingurunearen prestakuntza

60

20

UF0020

Lorategien eta berdeguneen instalaziorako eragiketak

90

20

UF0021

Landare-elementuen mantentzea eta hobekuntza

60

20

UF0022

Landareak ez diren elementuen mantentzea eta hobekuntza

60

20

UF0006

Landareen, lurzoruaren eta instalazioen egoera sanitarioaren zehaztapena eta kontrolmetodoen aukeraketa.

60

20

UF0007

Kontrol fitosanitarioko metodoen aplikazioa landare, lurzoru eta instalazioetan.

60

20

120

80
Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala

80
470

120

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK

Eskatzen den akreditazioa

•
•
•
•

UF0019

MF0531_2 Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
–
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako UF0020
–
MF0532_2 –
–

–
MF0525_2 –

graduatu-titulua izatea.
2.
mailako
profesionaltasunziurtagiriren bat edukitzea.
Lanbide-arlo eta -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 urtetik gorakoentzako eta/edo 45
urtetik gorakoentzako unibertsitatera
sartzeko proba gainditu izana.
Prestakuntzari
behar
adinako
probetxua ateratzeko behar diren
prestakuntzaedo
lanbideezagupenak izatea, ezartzen den
araudiaren arabera.

UF0021

•
•

UF0022

UF0006

•
•
•
•
•

UF0007

•
•

Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-ingeniaria.
Biologian lizentziaduna
Ingurumen Zientzietan lizentziaduna.
Nekazaritza-ingeniari teknikoa edo basogintzako
ingeniari teknikoa.
Baliabide naturalen eta paisajistikoen kudeaketa eta
antolamenduko goi-mailako teknikaria.
Nekazaritzaren lanbide-arloko lorezaintzaren lanbideeremuko 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria
Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-ingeniaria.
Biologian lizentziaduna
Ingurumen Zientzietan lizentziaduna.
Nekazaritza-ingeniari teknikoa edo basogintzako
ingeniari teknikoa.
Baliabide naturalen eta paisajistikoen kudeaketa eta
antolamenduko goi-mailako teknikaria.
Nekazaritzako eta abeltzaintzako enpresen kudeaketa
eta antolamenduko goi-mailako teknikaria.
Nekazaritzaren lanbide-arloko lorezaintzaren lanbideeremuko 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiria

Eskatzen den
lanbide-esperientzia
Akreditazioarekin

Akreditazio
gabe

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna.
Azalera (m²)
15 ikasle

Azalera (m²)
25 ikasle

INDARGABETZEN DUEN
PROFESIONALTASUNZIURTAGIRIA

Erabilera anitzeko gela

30

50

Nekazaritza-pabiloia

150

150

PROFESIONALTASUNZIURTAGIRI BALIOKIDEA

Praktiketarako lurra

2000

3000

PRESTAKUNTZA-GUNEA

2031/96 Errege Dekretua, irailaren 6koa
lorezain lanbidearen profesionaltasunziurtagiria ezartzen duena
“Lorezaina” eta “Lorategien eta
berdeguneen instalazioa eta mantentzea”

