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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA BASOKO ETA MENDIA BABESTEKO LANAK 
Espezifikoa 

Kodea  UF0508 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Basoa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Basotzeak eta basoko tratamenduak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Baso-tratamenduak Iraupena 180 

Landareen, lurzoruaren eta instalazioen egoera sanitarioaren 
zehaztapena eta kontrol-metodoen aukeraketa (zeharkakoa) 60 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak Kontrol fitosanitarioko metodoen aplikazioa landare, lurzoru eta 
instalazioetan (zeharkakoa). 

Iraupena 
60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC1126_2 BASO-TRATAMENDUAK EGITEA gaitasun-ataleko LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Basogintza-tratamenduak deskribatzea eta, kasu praktiko batean, baso-masak hobetzeko lanak egitea, ingurunea eta indarrean dagoen 
legeria betez. 

EI1.1 Lurzoruaren baso-tratamenduak deskribatzea, ingurumenean izan ditzaketen inpaktu negatiboak azpimarratuz. 
EI1.2 Baso-masa hobetzeko beharrezko baso-tratamendu motak gomendatzea. 
EI1.3 Bakanketa- eta inausketa-tratamendu baten fase desberdinak ezagutzea, eragiketak zutik geratzen den masari eta ingurumenari 
kalterik egin gabe egiteko teknikak zehaztuz. 
EI1.4 Basobera bat tantaidi bihurtzeko prozesua azaltzea, hala dagokionean gauzatzeko teknikak eta prozedurak zehaztuz. 
EI1.5 Basogintza-lanetan erabiltzen diren aparatu, erreminta, material, lanabes, ekipamendu, makina edo baliabideetako bat 
aurkeztutakoan, hori identifikatzea, dagokion lanarekin lotzea, bere zatiak adierazi eta deskribatzea, mantentze-lanak azaltzea eta 
erabiltzea. 
EI1.6 Baso-tratamenduetan sortzen diren lan-arriskuko egoera ohikoenak lotzea eta horiek nola saihestuko diren azaltzea. 
EI1.7 Basogintza-tratamenduak egiten direnean sor ditzaketen ingurumen-inpaktu negatiboak identifikatzea, horiek minimizatzeko 
eta/edo zuzentzeko modua deskribatuz. 
EI1.8 Baso-tratamenduak ekonomikoki balioesteko kalkuluak egitea. 
EI1.9 Basogintza-tratamenduak egitea: 

- Azalatzea, jorratzea eta sastrakaz garbitzea, bakarrik edo talde baten barruan, baso-lan horietan erabilitako erremintak, 
makinak, lanabesak, materialak, ekipamenduak eta baliabideak erabiliz. 

- Bakanketak eta bakanduak egitea, bakarrik edo talde baten barruan, baso-lan horietan erabilitako erremintak, makinak, 
lanabesak, materialak, ekipamenduak eta baliabideak erabiliz. 

-  Baso-espezieak inaustea, bakarrik edo talde baten barruan, baso-lan horietan erabilitako erremintak, makinak, lanabesak, 
materialak, ekipamenduak eta baliabideak erabiliz. 

- Egin beharreko lanen sekuentzia zehaztea, emaitza teknikoki zuzen batekin osatzeko. 
- Aurreko lanak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko neurri egokiak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 

beharreko araudia betez. 
A2: Baso-suteen prebentzio-lanak zehaztea eta behar diren trebeziaz eta segurtasunez egitea. 

EI2.1 Babestu beharreko baso-masarako prebentzio-tratamendu motarik egokiena erabakitzea. 
EI2.2 Lan egiteko teknika eta prozedurarik egokiena hautatzea. 
EI2.3 Suebaki-eremu eta -zerrendak eraikitzeko lan baten etapak deskribatzea, horren helburuak eta egiten direnean erabilitako 
teknikak, prozedurak eta baliabide materialak azalduz. 
EI2.4 Suebakiak eta ur-puntuak mantentzeko egindako eragiketak deskribatzea, horien helburuak, teknikak eta erabilitako baliabideak 
azalduz. 
EI2.5 Baso-pistak mantentzeko lanetan egindako eragiketak deskribatzea, horien helburuak eta egiten direnean erabilitako teknikak, 
prozedurak eta baliabide materialak azalduz. 
EI2.6 Baso-suteak prebenitzeko lanetan erabiltzen diren aparatu, erreminta, material, ekipamendu, makina edo baliabideetako bat 
aurkeztutakoan, hori identifikatzea, dagokion lanarekin lotzea, bere zatiak deskribatzea, mantentze-lanak azaltzea eta erabiltzea. 
EI2.7 Baso-suteak prebenitzeko lanetan sortzen diren lan-arriskuko egoerak identifikatzea eta horiek nola saihestuko diren azaltzea. 
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EI2.8 Baso-suteak prebenitzeko lanetan sor daitezkeen ingurumen-inpaktu negatiboak identifikatzea, eta horiek minimizatzeko eta/edo 
zuzentzeko modua azaltzea. 
EI2.9 Baso-suteak prebenitzeko lanak ekonomikoki balioesteko kalkuluak egitea. 
EI2.10 Baso-suteen prebentzio-lanetan erabilitako erremintak, makinak, lanabesak, materialak, ekipamenduak eta baliabideak 
erabiltzea, bakarrik edo talde baten barruan. 

 
Edukiak 
1. Baso-lanen plangintza. 

o Plano topografikoen eta xehetasun-planoen interpretazioa.  
o Basogintza: motak eta helburuak.  
o Baso-espezieen laborantza-ezaugarriak.  
o Masak duen dentsitatea eta lortu nahi dena. 
o Zuhaitzen mota soziologikoak masan.  
o Produkzio-taulak.  

2. Baso-zuhaitzen baso-tratamenduak. 
o Bakanduak: motak eta plangintza. 
o Bakanketetan eta bakanduetan ateratako zuhaitzak hautatzeko irizpideak. 
o Zuhaitzak seinaleztatzeko metodoak. 
o Adar xurgatzaileak. Landare parasitoak. 
o Inausketa-motak: goikoa eta behekoa. 
o Ekipamendu eta erreminten motak eta mantentze-lanak. 
o Tantaiak eratzeko eta hautatzeko tailak. 
o Kimuak hautatzea. 
o Landaredia eskuzko baliabideekin eta baliabide mekaniko eta kimikoekin kontrolatzea: 

• Azalatzeak. 
• Jorrak. 
• Sastrakak kentzea.  

o Erreketa kontrolatuak.  
o Babes-estalkiak jartzea.  
o Ureztapenak.  
o Ongarritzeak. 

3. Baso-suteen prebentzioa. 
o Suteak sorrarazten dituzten kausak:  

• Naturalak. 
• Arduragabekeriak. 
• Nahita eragindakoak. 
• Istripuak.  

o Su-motak.  
o Suaren portaeran eta zabaltzean esku hartzen duten faktoreak.  
o Arrisku-indizeak. 
o Zaintza. 
o "Prebentzio" kontzeptua. Helburuak. Sistemak eta teknikak. 
o Basogintza-tekniken bidezko prebentzioa. 
o Erreketa kontrolatuetan erabilitako metodoak.  
o Erregai-murrizketa eta -desagerraraztea.  
o Azpiegiturak: sarbideak, suebakiak, ur-puntuak.  
o Baso-suteak prebenitzeko tratamendu-proiektuak. 
o Suebakien eta pisten mantentze-lanak. 

4. Baso-tratamenduei eta baso-suteen prebentzioari aplikatu beharreko oinarrizko araudia. 
o Aplikatu beharreko baso-legeria. 
o Laneko arriskuak prebenitzea baso-tratamenduetan. 
o Baso-suteen prebentzioari aplikatzekoa den laneko arriskuen prebentzioa. 
o Baso-tratamenduei eta baso-suteen prebentzioari lotutako ingurumen-araudia. 
o Ingurumen-jardunbide egokiak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
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– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 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 prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den 

araudiaren arabera. 
 
Modulu honetako prestakuntza-atalak modu sekuentzialean emango dira. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Basotzeak eta basoko tratamenduak              
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