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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-ATALA GARAIERAKO INAUSKETA-TEKNIKAK (zeharkakoa) 
Baldintzatua 

Kodea  UF0272 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Lorezaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Apaintzeko zuhaitz eta palmondoen kudeaketa eta mantentze-lanak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Zuhaitzetan garaierako lanak egitea Iraupena 110 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Igotzeko teknikak eta ekipamenduak (zeharkakoa) Iraupena 40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1119_2 ZUHAITZETAN GARAIERAKO LANAK EGITEA gaitasun-ataleko LB2 eta LB3 lanbide-
burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
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. 

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

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

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

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

o Oinarrizko teknika sanitarioak. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– 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. 
 
Prestakuntza-atal hau egiteko gainditua izan behar du UF0271 Igotzeko teknikak eta ekipamenduak. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Apaintzeko zuhaitz eta palmondoen kudeaketa eta mantentze-lanak              
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