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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 

 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
BASO-APROBETXAMENDUAK 
 
KODEA 
AGAR0108 
 
LANBIDE-ARLOA 
Nekazaritza. 
 

LANBIDE-EREMUA 
Basoa 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
AGA343_2 Baso-aprobetxamenduak (Otsailaren 1eko 108/20087 EDa). 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Baso-produktuen aprobetxamendurako beharrezkoak diren eragiketak egitea, ekipamendu, makina eta erremintak 
segurtasun- eta osasun-baldintzetan maneiatuz, kalitate-irizpideak zein errentagarritasun ekonomikoko irizpideak aplikatuz, 
eta ingurumen-araudia eta laneko arriskuak prebenitzeko araudia betez. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1116_2: Zuhaitzak motozerrarekin ipurditik moztea eta prozesatzea. 
 
-  UC1117_2: Zuhaitzak basoko uzta-makinarekin ipurditik moztea eta prozesatzea. 
 
-  UC1118_2: Baso-azpiproduktuak basotik ateratzea eta tratatzea. 
 
- UC1119_2: Zuhaitzetan garaierako lanak egitea. 
 
- UC1120_2: Kortxoa kentzeko lanak egitea. 
 
- UC1121_2: Baso-traktoreak maneiatzea eta horien mantentze-lanak egitea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Norberaren konturako nahiz besteren konturako langile gisa garatzen du bere lanbide-jarduera, zehazki, baso-
aprobetxamenduetan diharduten enpresa publiko edo pribatu txiki, ertain edo handietan. 

 
Produkzio-sektoreak 
Nekazaritza-sektorean eta baso-azpisektorean dihardu, honako produkzio-jarduera hauetan: 
• Zuren, kortxoaren eta egurren aprobetxamenduetako lanak egiten dituzten enpresak. 
• Zuhaitzetan garaierako lanak egiten dituzten enpresak 6 

 
 
 

 



 
 

Baso-aprobetxamenduak 

Lanbideak edo lanpostuak 
6241.002.3 Baso-langilea. 
6241.002.3 Baso-jardueretako prestakuntza duen langilea. 
6241.003.4 Basogintzako motozerraria, arbola-botatzailea, arbola-moztailea. 
6241.003.4 Inaustaria 
6241.005.6 Artelatz-langilea, orokorrean. 
6241.005.6 Kortxo-biltzailea. 
Zuhaitzetan garaierako lanak egiten espezialista den langilea. 
Zur-, kortxo- eta egur-aprobetxamenduetan espezialista den langilea. 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK

UF0267: Motozerra, mantentze-
lanak eta abiaraztea 30 MF1116_2 

Zuhaitzak motozerrarekin ipurditik 
moztea eta prozesatzea. 

100 

UF0268: Motozerrarekin egin 
beharreko zuhaitz-lanak 70 

UF0269: Basoko uzta-makinak eta 
horien mantentze-lanak 30 MF1117_2 

Zuhaitzak basoko uzta-makinarekin 
ipurditik moztea eta prozesatzea. 

100 
UF0270: Uzta-makinarekin egin 
beharreko zuhaitz-lanak 70 

MF1118_2 
Baso-azpiproduktuak basotik ateratzea 
eta tratatzea. 

50   

UF0271: Igotzeko teknikak eta 
ekipamenduak 40 

MF1119_2 
Zuhaitzetan garaierako lanak egitea. 110 

UF0272: Garaierako inausketa-teknikak 70 

MF1120_2 
Kortxoa kentzeko lanak egitea. 50 

 
 

UF0273: (ZEHARKAKOA) 
Baso-traktoreen funtzionamendua eta 
mantentze-lanak.  

60 MF1121_2: (ZEHARKAKOA)  
Baso-traktoreen maneiua eta mantentze-
lanak 

110 
UF0274: (ZEHARKAKOA) 
Baso-traktoreen maneiua  50 

MP0063 
Baso-aprobetxamenduko lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak. 

80 
 

 

IRAUPENA, GUZTIRA 600  

 

7 

 
 

 

 



 
 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
NEKAZARITZA 

 
 
 
 

8 

 
 
 



 
 

Baso-aprobetxamenduak 

 
 
 

 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II LANBIDE-PROFILA  
 
 
 
 

1. gaitasun-atala 
ZUHAITZAK MOTOZERRAREKIN IPURDITIK MOZTEA ETA 

PROZESATZEA 
 

2. gaitasun-atala 
ZUHAITZAK BASOKO UZTA-MAKINAREKIN IPURDITIK 

MOZTEA ETA PROZESATZEA 
 

3. gaitasun-atala 
BASO-AZPIPRODUKTUAK BASOTIK ATERATZEA ETA 

TRATATZEA 
 

4. gaitasun-atala 
ZUHAITZETAN GARAIERAKO LANAK EGITEA 

 
5. gaitasun-atala 

KORTXOA KENTZEKO LANAK EGITEA 
 

6. gaitasun-atala 

BASO-TRAKTOREAK MANEIATZEA ETA HORIEN  
MANTENTZE-LANAK EGITEA 

1
2
3

6 

4 
5 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1. gaitasun-atala:  
ZUHAITZAK MOTOZERRAREKIN IPURDITIK MOZTEA ETA 
PROZESATZEA 

 

1 
Kodea: UC1116_2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Motozerren eta lan-ekipamenduaren berrikuspena eta mantentze-lanak egitea, lan-baldintza egokitan egon 
daitezen. 

BI1.1.Motozerraren segurtasun-elementuak berrikusten dira egiaztatzeko guztiak eta egoera onean daudela, eta 
horretaz gain, beharrezkoa izanez gero, ordezkatu edo konpontzen dira, lana segurtasun-baldintzetan egingo dela 
bermatzeko. 
BI1.2.Beharrezkoa izanez gero, katea berrikusten, zorrozten eta tenkatzen da, lan-baldintza seguruak bermatzeko, 
eta horretaz gain, fabrikatzaileak edo jardunbide egokien gidaliburuetan gomendatutako operatibotasun-
ezaugarriei eusten zaie. 
BI1.3.Beharrezkoa izanez gero, ezpata berrikusten, garbitzen, doitzen eta ordezkatzen da, lan-baldintza seguruak 
bermatzeko, eta horretaz gain, fabrikatzaileak edo jardunbide egokien gidaliburuetan gomendatutako 
operatibotasun-ezaugarriei eusten zaie. 
BI1.4.Bujia, aire-iragazkiak eta nahasketaren iragazkiak fabrikatzailearen argibideei jarraikiz berrikusten eta 
garbitzen edo ordezkatzen dira, erregaien eta/edo lubrifikatzaileen nahasketa egokia bermatzeko, eta betiere 
ingurumen-kalteak minimiza daitezen eta makinaren errendimendua eta bizitza areago daitezen. 
BI1.5.Katearen pinoia berrikusten eta hala badagokio, ordezkatzen da, katearen maila eragileen higadura 
saihesteko eta koipeztatzea errazteko, eta horretaz gain, fabrikatzaileak edo jardunbide egokien gidaliburuetan 
gomendatutako operatibotasun-ezaugarriei eusten zaie. 
BI1.6.Abiatze-mekanismoa berrikusten, doitzen eta hala badagokio, konpontzen da, eta horretaz gain, 
fabrikatzaileak edo jardunbide egokien gidaliburuetan gomendatutako operatibotasun-ezaugarriei eusten zaie. 
BI1.7.Motozerra abiarazten da, behar bezala funtzionatzen duela egiaztatuz, eta hala badagokio, beharrezko 
doikuntzak eta/edo konponketak egiten dira. 
BI1.8. Norbera babesteko ekipamenduak berrikusten dira, beharrezko elementu guztiak daudela eta elementu 
horiek indarreko legeriari jarraitzen diotela, iraungita ez daudela eta duten narriadura edo higadura dela-eta 
arriskutsuak edota ez-seguruak ez direla egiaztatuz, eta honenbestez, langilearen babesa ahalbidetuz. 
BI1.9.Botika-kutxa pertsonala berrikusten da, beharrezko elementu guztiak dituela eta egoera onean ez ezik, 
iraungi gabe dagoela ere egiaztatuta, larrialdietarako oinarrizko ekipamendu sanitarioa dagoela bermatzeko, 
betiere gerta litezkeen istripuei erantzuteko. 
BI1.10.Lanak segurtasun- eta osasun-baldintzetan egiten dira, laneko arriskuak prebenitzeko plana eta/edo 
obraren segurtasun-plana betez eta ingurumena ez ezik, egin beharreko lanen inguruko araudi espezifikoa ere 
beteta. 

LB2: Zuhaitzak motozerrarekin ipurditik mozteko lanak egitea, horien aprobetxamendu ekonomikorako, eta betiere 
mozketa ahalik eta beheren eginez eta arriskuak minimizatuz. 

BI2.1.Lurzatia aztertzen da, berezko lana antolatzeko eta basotik ateratzeko lana errazteko. 
BI2.2.Zuhaitzak ipurditik mozteko lana zuhaitzaren oinarria garbituta, erorketaren norabidea zehaztuta eta 
ihesbideetatik oztopoak kenduta egiten da. 
BI2.3.Norabide-mozketa egiten da geroagoko prozesatze-lanak eta basotik ateratzeko lanak faboratzeko 
aukeratutako erorketa-norabidearen arabera, betiere erorketan ahalik eta kalterik txikiena eraginez. 
BI2.4.Zuhaitz-mozketarako hainbat teknika erabiltzen dira, motozerraren ezpataren luzeraren eta zuhaitzaren 
diametroaren eta zuhaitzaren inklinazioaren arteko erlazioaren arabera, zuhaitza nahi den norabidean eror dadin, 
fustea kaltetu gabe eta gutxieneko arriskua eraginda. 
BI2.5.Norberaren kontura egindako lanak ekonomikoki balioesten dira lan horien kostua aurretiaz eskaintzeko. 
BI2.6.Lanak segurtasun- eta osasun-baldintzetan egiten dira, laneko arriskuak prebenitzeko plana eta/edo obraren 
segurtasun-plana betez eta ingurumena ez ezik, egin beharreko lanen inguruko araudi espezifikoa ere beteta. 

LB3: Zuren eta egurren prozesatzea motozerrarekin egitea, horien aprobetxamendu ekonomikorako, fustea ahalik eta 
gehien aprobetxatuz eta arriskuak minimizatuta. 

BI3.1.Motozerrarekin adarrak mozteko prozesua lan-errendimendua hobetzeaz gain laneko arriskuak minimizatzen 
dituen teknika batekin egiten da. 10 

 
 
 

 



 
 

Baso-aprobetxamenduak 

BI3.2.Eroritako zuhaitzaren fustea azalaren gainean markatzen da, ohol-enborretarako behar den luzera lortzeko. 
BI3.3.Fustea perpendikularki mozten da ohol-enborrak lortzeko adierazitako puntuetatik, zurean urradurarik gerta 
ez dadin eta motozerraren ezpata harrapatuta gera ez dadin. 
BI3.4.Ohol-enborrak kalitateen eta helmugen arabera taldekatzen dira, garabi bidezko karga errazteko. 
BI3.5.Norberaren kontura egiten diren lanak ekonomikoki balioesten dira lan horien kostua aurretiaz eskaintzeko. 
BI3.6.Lanak segurtasun- eta osasun-baldintzetan egiten dira, laneko arriskuak prebenitzeko plana eta/edo obraren 
segurtasun-plana betez eta ingurumena ez ezik, egin beharreko lanen inguruko araudi espezifikoa ere beteta. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Neurtzeko ekipamenduak: uhalak eta fortzipulak, besteak beste. Seinaleztapen eta markaketarako baliabideak eta 
materialak. Motozerrarekin lan egiteko norbera babesteko ekipamendua. Motozerra eta ekipamendu osagarria. 
Eraispen-palanka. Aizkora eta mazoa, besteak beste. Gerrikoa honako hauekin: uhal autobilgarria, kakoa, kurrikak, 
falkak, limak, motozerraren giltzak eta lehen laguntzako ekipamendua. Dibidieta. Azala kentzekoa. Makinen oinarrizko 
mantentze-lanetarako ordezko piezak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Ipurditik moztutako zuhaitzak, adarrak kendu zaizkienak, zatituak eta batzuetan, azala kendu zaienak. Hautatutako eta 
taldekatutako ohol-enborrak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Plano topografikoak. Baso-espezieen katalogoak. Produkzio-taulak. Zur eta egurren prezio-zerrendak. Lanen prezio-
zerrendak. Aprobetxamenduen proiektu edo plan teknikoa. Makina eta ekipamenduen erabilerarako eta mantentze-
lanetarako eskuliburuak. Laneko arriskuak prebenitzeko planen eta segurtasun-planen adibideak. Segurtasunari eta 
osasunari buruz indarrean dagoen araudia. Egin beharreko lanen inguruko legeria espezifikoa. 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
ZUHAITZAK BASOKO UZTA-MAKINAREKIN IPURDITIK MOZTEA ETA 
PROZESATZEA 

 
Kodea: UC1117_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Basoko uzta-makinaren oinarrizko mantentze-lanak eta prestatzeko lanak egitea, lan-baldintza egokitan egon 
dadin. 

BI1.1.Segurtasuneko eta funtzionamenduko gailu argidunak eta akustikoak begiratzen dira lana ikusgarritasun- eta 
segurtasun-baldintza hoberenetan egiten dela bermatzeko. 
BI1.2.Atzerako ispiluak, beirak eta beira-garbigailuak begiratzen dira ziurtatzeko narriadurarik edota 
funtzionamendu txarrik ez dutela, eta hala badagokio, doitzen eta konpontzen dira. 
BI1.3.Abiatze-, gelditze- eta aparkatze-gailuak —etengailuak, pedalak eta palankak— makinarekin jardun baino 
lehen begiratzen dira, lana segurtasun-baldintzetan egiten dela bermatzeko. 
BI1.4.Funtzionamendu-fluidoen —erregaiaren, hozgarriaren eta olioen— mailak berrikusten dira ordezkatu behar 
ote diren zehazteko, fabrikatzailearen argibideei jarraikiz. 
BI1.5.Iragazkiak berrikusten dira garbitu edo ordezkatu behar ote diren zehazteko, fabrikatzailearen argibideei 
jarraikiz. 
BI1.6.Makina koipeztatzen da behar bezala funtzionatzen duela bermatzeko, fabrikatzailearen argibideei jarraikiz. 
BI1.7.Bateriak berrikusten dira, eta hala badagokio, mantentzen dira, behar bezala funtzionatzen dutela 
bermatzeko. 
BI1.8.Su-itzalgailuak berrikusten dira, behar den kopurua dagoela eta behar den kokapena eta egoera dutela 
egiaztatzeko, betiere horien operatibotasuna bermatzeko, beharrezkoa izanez gero. 
BI1.9.Pneumatikoak eta trakzio-gailuak begiratzen dira ziurtatzeko presioa egokia dela eta horiek ordezkatzea 
gomendatuko lukeen narriadurarik ez dagoela, fabrikatzailearen argibideei jarraikiz. 11 

 
 

 

 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

BI1.10.Tenkagailuak berrikusten dira egon daitezkeen ihesak edo narriadurak lokalizatzeko. 
BI1.11.Mozketa-gailuak berrikusten eta erabilera-egoera egokian mantentzen dira, behar bezala zorroztuak eta 
lubrifikatuak, fabrikatzailearen argibideei jarraikiz. 
BI1.12.Lanak segurtasun- eta osasun-baldintzetan egiten dira, laneko arriskuak prebenitzeko plana eta/edo 
obraren segurtasun-plana betez eta ingurumena ez ezik, egin beharreko lanen inguruko araudi espezifikoa ere 
beteta. 

LB2: Lurzatia aztertzea eta basoko uzta-makina mendian gidatzea, pertsonen eta makinaren segurtasuna bermatzeko, 
eta betiere ingurumen-inpaktuak minimizatuz. 

BI2.1.Lan-lurzatia ezagutzen da makinaren mugikortasuna eta egonkortasuna mugatzen duten faktoreak 
zehazteko (oztopoak, maldak, eta abar), betiere desplazamenduguneak aurreikusita. 
BI2.2.Makina gidatzen eta aparkatzen da abiadura handiegira iritsi gabe eta makinaren egonkortasuna 
konprometitu gabe, lan-kokapenera iristeko. 
BI2.3.Makinaren desplazamendu eta mugimenduak ahalik eta ingurumen-kalterik txikienarekin eta zura kaltetu 
gabe gauzatzen dira. 
BI2.4.Makina modu seguruan aparkatzen da lana amaitzean edo gelditzean, istripu edota gorabeherarik gerta ez 
dadin. 
BI2.5.Lanak segurtasun- eta osasun-baldintzetan egiten dira, laneko arriskuak prebenitzeko plana eta/edo obraren 
segurtasun-plana betez eta ingurumena ez ezik, egin beharreko lanen inguruko araudi espezifikoa ere beteta. 

LB3: Basoko uzta-makinarekin zuhaitzen fusteen aprobetxamendua egitea, betiere trebetasunez eta segurtasun-neurriak 
beteta, errendimendu ona lortzeko xedez. 

BI3.1.Kontrolak eta tresnak —eskuzkoak eta informatikoak— maneiatzen dira dituzten funtzio eta prestazio guztiak 
ezagututa, nahi diren produktuak lortzeko. 
BI3.2.Makina beharrezko trebetasunez maneiatzen da, errendimendu eta eraginkortasun handienak lortzeko. 
BI3.3.Mozketa- eta prozesatze-eragiketak lan-prozedura segurua hartuta gauzatzen dira, langileak, hirugarren 
pertsonek, makinak eta buruak kalterik izan ez dezaten, eta horretaz gain, ingurumen-kalteak minimizatzen dira. 
BI3.4.Zuhaitzak moztean, erorketa behar bezala bideratzen da, erorketek kalterik eragin ez dezaten eta geroagoko 
prozesatze-lanak errazagoak izan daitezen. 
BI3.5.Erdibitutako, haizeak lurrera botatako edota katigatutako zuhaitzak modu kontrolatuan mozten dira, eta 
horretarako, makinaren osotasuna ez da konprometitzen, eta honenbestez, geroagoko prozesatze-lanak 
ahalbidetzen dira. 
BI3.6.Bitan adarkatutako zuhaitzak edo zuhaitz konkortuak mozteko eta prozesatzeko, makinaren ahalmena 
kontuan hartzen da eta horrelako zuhaitzak hobeto aprobetxatzeko egokiak diren teknikak erabiltzen dira. 
BI3.7.Zuhaitzei eraginkortasunez kentzen zaizkie adarrak, fustearen neurriak —luzera eta diametroa— 
zehaztasunez hartzen direla ziurtatuz, eta horretaz gain, adarrak modu komenigarrian mordotzen dira.  
BI3.8.Fusteak eraginkortasunez eta beharrezko neurrien arabera trontzatzen dira, eta ohol-enborrei dagokienez, 
horien balioa maximizatzen da; trontzaketaren ondoren, modu komenigarrian pilatzen dira ohol-enborrak, 
ustiategiaren errendimendu ekonomikoa optimizatzeko. 
BI3.9. Sistema informatikoko akatsen kasuan gauzatu beharreko ekintzak ezagutzen eta praktikatzen dira, betiere 
segurtasunari eusteko xedez. 
BI3.10.Norberaren kontura egiten diren lanak ekonomikoki balioesten dira kostua aurretiaz eskaintzeko. 
BI3.11.Lanak segurtasun- eta osasun-baldintzetan egiten dira, laneko arriskuak prebenitzeko plana eta/edo 
obraren segurtasun-plana betez eta ingurumena ez ezik, egin beharreko lanen inguruko araudi espezifikoa ere 
beteta. 

 
Lanbide-testuingurua 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Neurtzeko ekipamenduak: uhalak eta fortzipulak, besteak beste. Seinaleztapen eta markaketarako baliabideak eta 
materialak. Motozerrarekin lan egiteko norbera babesteko ekipamendua. Motozerra eta ekipamendu osagarria. 
Eraispen-palanka, aizkora eta mazoa, besteak beste. Gerrikoa honako hauekin: uhal autobilgarria, kakoa, kurrikak, 
falkak, limak, motozerraren giltzak eta lehen laguntzako ekipamendua. Dibidieta. Baso-prozesadorea. Basoko uzta-
makina. Mozteko eta metatzeko makina. 
Azala kentzekoa. Makinen oinarrizko mantentze-lanetarako piezak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Ipurditik moztutako zuhaitzak, adarrak kendu zaizkienak, zatituak eta batzuetan, azala kendu zaienak. Hautatutako eta 
taldekatutako ohol-enborrak. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Plano topografikoak. Baso-espezieen gidaliburuak. Produkzio-taulak. Zur eta egurren prezio-zerrendak. Lanen prezio-
zerrendak. Aprobetxamenduen proiektu edo plan teknikoa. Makina eta ekipamenduen erabilerarako eta mantentze-
lanetarako eskuliburuak. Laneko arriskuak prebenitzeko planen eta segurtasun-planen adibideak. Segurtasunari eta 
osasunari buruz indarrean dagoen araudia. Egin beharreko lanen inguruko legeria espezifikoa. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
BASO-AZPIPRODUKTUAK BASOTIK ATERATZEA ETA TRATATZEA 

 
Kodea: UC1118_2 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Fusteak eta/edo zuhaitz osoak arrastatzea, basotik ateratzeko lanak egiteko, zuhaitzaren neurrira eta lanlekuko 
baldintzetara hobekien egokitzen diren baliabide eta makinak erabiliz. 

BI1.1.Lurzatia aztertzen da basotik ateratze-bideetara ateratzeko berezko lana antolatzeko. 
BI1.2.Basotik ateratzeko teknika irisgarritasunaren eta fustearen eta/edo zuhaitzaren ezaugarrien arabera 
aukeratzen da. 
BI1.3.Ateratze-bideetan zehar eta basotik ateratzeko ibilbideetan kokatutako karga-puntuak aukeratzen dira 
egindako lana segurua eta arina izan dadin, eta ingurumen-inpaktua minimizatzeko xedez. 
BI1.4.Makinak eta ekipamendua berrikusten dira eta lana egiteko egoera egokian uzten dira. 
BI1.5.Basotik ateratzeko lanak egiten dira beharrezko lan-ekipamenduak trebetasun eta segurtasunez maneiatuta. 
BI1.6.Norberaren kontura egiten diren lanak ekonomikoki balioesten dira kostua aurretiaz eskaintzeko. 
BI1.7.Lanak segurtasun- eta osasun-baldintzetan egiten dira, laneko arriskuak prebenitzeko plana eta/edo obraren 
segurtasun-plana betez eta ingurumena ez ezik, egin beharreko lanen inguruko araudi espezifikoa ere beteta. 

LB2: Zur edo egurrerako ohol-enborrak kargatzeko eta garraiatzeko lanak karga-punturaino egiten dira, produktuaren 
kalitate eta helmugen arabera bereizita. 

BI2.1.Lurzatia aztertzen da basotik ateratzeko berezko lana antolatzeko, ateratze-bideetan eta horietarainoko 
ibilbideetan karga-puntuak aukeratuz. 
BI2.2.Zur edo egurrerako ohol-enborrak kargatzeko eta garraiatzeko metodoa irisgarritasunaren eta ohol-enborren 
ezaugarrien arabera aukeratzen da. 
BI2.3.Makinak eta ekipamendua berrikusten dira eta lana egiteko egoera egokian uzten dira. 
BI2.4.Kargatzeko eta garraiatzeko lanak beharrezko trebetasun eta segurtasunez egiten dira. 
BI2.5.Norberaren kontura egiten diren lanak ekonomikoki balioesten dira lan horien kostua aurretiaz eskaintzeko. 
BI2.6.Lanak segurtasun- eta osasun-baldintzetan egiten dira, laneko arriskuak prebenitzeko plana eta/edo obraren 
segurtasun-plana betez eta ingurumena ez ezik, egin beharreko lanen inguruko araudi espezifikoa ere beteta. 

LB3: Baso-aprobetxamenduaren hondarrak tratatzeko eragiketak egitea, mendia erabilera-egoera onean gera dadin. 
BI3.1.Lurzatia aztertzen da, hondarrak tratatzeko berezko lana antolatzeko. 
BI3.2.Makinak eta ekipamendua tratamendu-motaren (birrintzea, ezpaltzea, paketatzea edota motzondoa kentzea, 
besteak beste) eta baso-aprobetxamenduaren hondarren helmugaren arabera aukeratzen dira. 
BI3.3.Makinak eta ekipamendua berrikusten dira eta lana egiteko egoera egokian uzten dira. 
BI3.4.Lanak beharrezko trebetasun eta segurtasunez egiten dira. 
BI3.5.Norberaren kontura egiten diren lanak ekonomikoki balioesten dira kostua aurretiaz eskaintzeko.  
BI3.6.Lanak segurtasun- eta osasun-baldintzetan egiten dira, laneko arriskuak prebenitzeko plana eta/edo obraren 
segurtasun-plana betez eta ingurumena ez ezik, egin beharreko lanen inguruko araudi espezifikoa ere beteta.  

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Ateratzeko makinak: arraste-traktoreak edo skidderrak, autokargagailuak eta ateratzeko baliabideak dituzten 
nekazaritza-traktoreak. Hondarrak tratatzeko makinak: ezpal-makinak, sastrakaz garbitzeko makinak edota baso-
hondarretarako fardo-makinak, besteak beste. Abere zamariak eta/edo arrastekoak. Aireko kableak. 
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Lanaren produktuak edo emaitza 
Karga-puntuan sailkatutako fuste eta/edo ohol-enborrak. Tratatutako baso-hondarrak (ezpaltzeak, sastrakaz garbitzeak 
edota paketatzeak, beste hainbat tratamenduren artean). 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Plano topografikoak. Baso-espezieen katalogoak. Lanen prezio-zerrendak. Aprobetxamenduen proiektu edo plan 
teknikoa. Makina eta ekipamenduen erabilerarako eta mantentze-lanetarako eskuliburuak. Laneko arriskuak 
prebenitzeko planen eta segurtasun-planen adibideak. Segurtasunari eta osasunari buruz indarrean dagoen araudia. 
Egin beharreko lanen inguruko legeria espezifikoa. 
 
 
 
 
4. gaitasun-atala 
ZUHAITZETAN GARAIERAKO LANAK EGITEA 
 
Kodea: UC1119_2 

4 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Zuhaitzetara igotzea eta haien adaburuetan zehar mugitzea garaierako lanak segurtasun-baldintzei eutsiz egiteko. 

BI1.1.Igotzeko ekipamendua erabili aurretik ikuskatu egiten da osagai bakoitzaren egoera egiaztatzeko eta, 
beharrezkoa baldin bada, material akastuna berritzeko. 
BI1.2.Igo beharreko zuhaitza ikuskatu egiten da, langileari ekar dakizkiokeen arrisku-egoerak edota espezie 
babestuak detektatzeko. 
BI1.3.Igoera, jaitsiera eta zuhaitzaren adaburuko desplazamenduak garaierako lanei ekin aurretik aurreikusten eta 
programatzen dira. 
BI1.4.Langunea istripuak saihesteko seinaleztatzen da. 
BI1.5.Igotzeko ekipamendua ipini ondoren segurtasunez lan egiteko ondo doituta dagoela egiaztatzen da. 
BI1.6.Igotzeko ekipamendua zuhaitzean instalatzen da, aurrez egindako programazioaren arabera adaburura 
igotzeko eta lana egiteko, segurtasun- eta osasun-baldintzetan eta indarrean den araudia betez. 
BI1.7.Zuhaitza lana egiteko lekuraino igotzen da, eta, ondoren, aingura seguru eta egoki bat instalatzen da, 
adaburuko desplazamenduak aingura ahalik eta aldi gutxienetan ordeztuz. 
BI1.8.Adaburuko desplazamenduak ainguratuta eta jarrera seguruetan egiten dira, baita aingura aldatu behar 
denean ere, betiere segurtasun-baldintzetan mugitzeko. 
BI1.9.Zuhaitzetik jaisterakoan, langilea une oro seguru mantenduko da, jardunbide egokiei eta indarrean den 
araudiari jarraikiz. 
BI1.10.Igotzeko ekipamendua berreskuratu egiten da lurrera iritsitakoan, eta haren egoera ikuskatu egiten da, 
kaltetutako materiala baliogabetzeko. 
BI1.11.Materiala modu ordenatuan biltegiratzen da, behar bezala kontserba dadin, eta ondoren, arduradunari 
jakinarazten zaio materialaren egoera. 
BI1.12.Lanak segurtasun- eta osasun-baldintzetan egiten dira, laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta obraren 
segurtasun-plana betez eta ingurumena ez ezik, egin beharreko lanen inguruko araudi espezifikoa ere beteta. 

LB2: Zuhaitzen garaierako inausketa egitea, haien neurria aurreikusitako funtzionaltasunera egokitzeko eta/edo nahi 
diren helburuak lortzeko. 

BI2.1. Inausketa-lanak egiteko eremuak segurtasun-baldintzei jarraikiz seinaleztatzen dira. 
BI2.2.Lurretik helezinak diren adarrak hautatu eta inausi egiten dira, betiere denborak aurrera egin ahala 
zuhaitzaren indarra gutxitu gabe aurreikusitako funtzionaltasuna lortzeko neurri egokiena osatzeko moduan. 
BI2.3.Lurretik helezinak diren adarrek segurtasun-arriskuak edo osasun-arazoak ekar baditzakete, inausi egiten 
dira horiek desagerrarazteko. 
BI2.4.Hautatutako adarrak ehun maskurtsua errespetatuz ebakitzen dira, ebaketa garbiak eginez, urratzerik sortu 
gabe eta betiere zauriaren guztizko orbaintze azkarra ahalbidetuko duen gehieneko ebaketa-diametroa gainditu 
gabe, irizpide teknikoei edota lege-irizpideei jarraikiz. 
BI2.5 Zuhaitzetan eginda ebaketak eta zauriak, beharrezkoa baldin bada, tratatu egiten dira infekzioak saihesteko. 
BI2.6.Inausitako adarrak muxarratu egiten dira su-egurrak hondakinetatik bereizteko, eta hondakinak agindu 
teknikoei jarraikiz deuseztatzen dira. 
BI2.7.Norberaren kontura egiten diren lanak ekonomikoki balioesten dira bezeroari kostua aurretiaz eskaintzeko. 14 
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BI2.8.Inausketa-lanen aurrekontuaren jarraipena desbiderapenak identifikatuz eta zuzenduz egiten da. 
BI2.9.Larrialdien kasuan jarduteko plana bertan ezarritakoa beteta aplikatzen da. 
BI2.10.Inausketa-lanak segurtasun- eta osasun-baldintzetan egiten dira, batetik laneko arriskuak prebenitzeko 
araudia eta obrako segurtasun-plana betez eta, bestetik, ingurumena eta egin beharreko zereginen araudi 
espezifikoa errespetatuz. 

LB3:  Garaierako inausketa segurtasun- eta osasun-baldintzetan egiteko behar diren makinak eta erremintak 
maneiatzea. 

BI3.1.Ainguraketa nagusia eta sekundarioa instalatuta daudela, adaburuan modu egonkorrean kokatuta dagoen 
langileak argibideak ematen dizkio lurreko langileari, eta baita inausteko ekipamenduak eman ere. 
BI3.2.Motozerra kate-frenoa eraginda dagoela abiarazten da, betiere segurtasun- eta osasun-neurriak betez, 
zuhaitzaren gainaldetik nahiz plataforma jasotzaile bat edo saski edo antzekoren bat erabilita. 
BI3.3.Zuhaitzaren garaierako posizio-aldaketak kate-frenoa eraginda dagoela eta motozerra itzalita egiten dira eta, 
beharrezkoa izanez gero, motozerra ainguraketa-puntu osagarri batean ipintzen da modu seguruan eta bere 
eslinga solte uzten da beste lan-posizio batera iritsi arte. 
BI3.4 Adarrak nahi den distantziara ebakitzen dira, zuhaitzaren gainaldetik nahiz plataforma jasotzaile bat edo 
saski edo antzekoren bat erabilita, adarraren tamainaren eta osaeraren araberako teknika egokiak erabiliz. 
BI3.5 Adar handiak zatitan ebakitzen dira, zuhaitzaren gainaldetik nahiz plataforma jasotzaile bat edo saski edo 
antzekoren bat erabilita, urratzeak edota motozerraren erabileraren ondoriozko arriskuak saihesteko. 
BI3.6 Motozerra kate-frenoari eragin ondoren gelditzen da adarrak edo adar-zatiak manipulatzeko, zuhaitzaren 
gainaldetik nahiz plataforma jasotzaile bat edo saski edo antzekoren bat erabilita. 
BI3.7 Garaierako lanak lurreko jarduera (langunearen azpikoa) zainduz egiten dira, eta langileak behar diren 
argibideak ematen ditu eremu horretan dauden pertsonen segurtasuna babesteko. 
 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Habailatxoa, sokak, mosketoiak, arnesak, eslingak, eskailerak, azkonak, inausketa-motozerrak, aizkorak, zerroteak, 
norbera babesteko ekipamenduak, eskailera, arnesa, kalibrea neurtzeko erregela, zorroztarria, garabia, plataforma edo 
saski jasotzailea. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Zuhaitzetako garaierako lanak, segurtasuneko eta ingurumenarekiko errespetuko baldintzetan. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Garaierako lanen xede diren espezieei buruzko bibliografia botanikoa. Honako arlo hauetako eskuliburuak: zuhaitzen 
inausketa, lan bertikalak, zuhaitzetara igotzea, garaierako inausketa, arborikultura eta zuhaitzen ebakitze gidatua. 
Honako hauen katalogoak: inausketa-makinak, igotzeko ekipamenduak, garabiak, saskiak eta plataforma jasotzaileak. 
Laneko arriskuak prebenitzeko araudia. Errendimenduen tarifak eta taulak. Jardunbide egokien eskuliburuak. 
 
 
 
 
5. gaitasun-atala 
KORTXOA KENTZEKO LANAK EGITEA 
 
Kodea: UC1120_2 

5 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
 
LB1: Kortxoa eraginkortasun eta segurtasunez lortzeko, kortxoa kentzeko prestaketa-eragiketak egitea. 

BI1.1.Kortxoa kendu behar zaien unadak eta/edo artelatzak egin beharreko zuritze-motaren arabera identifikatzen 
dira, finka barrenetik eta mugetan zehar arakatuz. 
BI1.2.Finkaren barrenean kortxoa kentzeko lanak aurrera doazela jarraitu beharreko ibilbidea finkaren erliebearen 
arabera erabakitzen da, artelatzek beren jarduera begetatiboa motelduko duten guneak aurreikusita. 
BI1.3.Eguraldia egunero egiaztatzen da, eta egun osoan, lana egiteko edo atzeratzeko, kortxoa kentzeko garai 
orokorraren barruan. 
BI1.4.Artelatzen egoera fisiologikoa egiaztatzen da kortxoa kentzeko lanak hasteko edo eteteko. 15 
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BI1.5.Kortxoa kentzeko gutxieneko zirkunferentziara iritsi diren eta lehen aldiz zurituko diren artelatzak kortxo 
bornizo edo birjina lortzeko identifikatzen dira. 
BI1.6.Lan-erreminta eta -ekipamenduak berrikusten dira eta horien funtsezko mantentze-lanak egiten dira beti 
erabilera-baldintza onetan egon daitezen. 
BI1.7 Kortxoa kentzeko lana baino lehenagoko eragiketak, batetik, laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta 
obrako segurtasun-plana betez gauzatzen dira, eta bestetik, ingurumena eta araudi espezifikoa betez. 

LB2: Artelatzei kortxoa kentzea, kortxo-panak lortzeko, artelatz-basoak kaltetu gabe. 
BI2.1.Zatitze posiblerik hoberena kortxoa kendu behar zaien artelatzak kontu handiz behatuta aukeratzen da, 
merkataritza-balio handieneko kortxo-panak ateratzeko. 
BI2.2.Kortxoa kentzeko lanaren gehieneko garaiera artelatz bakoitzera hobekien egokitutako kortxoa kentzeko 
lanen koefizientearen arabera aurreikusten da, eta betiere aldaketak kortxoaren kalibrearen garaierarekin kontuan 
hartuta. 
BI2.3.Mozketa bertikalak edo irekiera-mozketak kortxoaren gainean egiten dira, artelatzaren basogunera edo ama-
geruzara iritsi arte, baina hori kaltetu gabe. 
BI2.4.Mozketa horizontalak edo trazadura-mozketak artelatzaren basogunea edo ama-geruza kaltetu gabe egiten 
dira, atera beharreko panen garaiera mugatzeko. 
BI2.5.Mozketa bertikalak tangentzialki kolpekatzen dira, kortxo-panak enborretik harrotzeko edo bereizteko. 
BI2.6.Kortxo-panak aizkoraren heldulekuarekin edo burjarekin dislokatzen dira, zuhaitzetik ateratzeko. 
BI2.7.Ateratako panak lurrean uzten dira sabela beherantz dutela, bizkorregi lehor ez daitezen 
BI2.8.Zuhaitzaren goiko aldeko mozketa horizontalak perfekzionatzeko birpasatzen dira, eta baita kortxoa kentzeko 
aurrerantzeko lanetan kortxoaren kalitatea areagotzeko ere. 
BI2.9.Lan-erreminta eta -ekipamenduak berrikusten dira eta horien funtsezko mantentze-lanak egiten dira beti 
erabilera-baldintza onetan egon daitezen. 
BI2.10 Inausketa-lanak segurtasun- eta osasun-baldintzetan egiten dira, batetik laneko arriskuak prebenitzeko 
araudia eta obrako segurtasun-plana betez eta, bestetik, ingurumena eta egin beharreko zereginen araudi 
espezifikoa beteta. 

LB3: Behar bezala pilatu eta garraiatzeko neurri egokiko kortxo-xaflak lortzea, kalitateen arabera sailkatzea eta pisatzea. 
BI3.1.Beharrezkoa bada, kortxo-panak ataletan zatitzen dira, merkataritza-neurriko xaflak —pilatzen eta 
garraiatzen errazak— lortzeko. 
BI3.2.Karga-habeko puntuak sartzen errazak diren itzalpeko toki lehorretan kokatzen dira, kortxoa fabrikara 
garraiatu baino lehen toki horietan kortxo-pilak sortzeko. 
BI3.3.Kortxo-xaflak kalitateen arabera banantzen dira, eta ondoren, kalitateen arabera bereizitako pilak sortu arte 
pilatzen dira, pilaren alderik handiena haizea alde dutela kokatuz, eta xaflak hondatu gabe. 
BI3.4.Kortxoa mendian neurtzeko pisatzen da, erosleak eta saltzaileak hala ezartzen badute. 
BI3.5.Lan-erreminta eta -ekipamenduak berrikusten dira eta horien funtsezko mantentze-lanak egiten dira beti 
erabilera-baldintza onetan egon daitezen. 
BI3.6 Lanak, batetik, laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta obrako segurtasun-plana betez egiten dira, eta 
bestetik, ingurumena eta araudi espezifikoa betez. 
 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Kortxorako aizkora, burja, eskailera, ataletan zatitzeko labana, zorrozteko harriak, kortxoaren kalibrea neurtzeko 
erregela, igotzeko eta jasotzeko ekipamenduak, kortxo-kentzeko metalikoa eta norbera babesteko ekipamenduak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Hainbat neurri, forma eta kalitateko kortxo-pilak eta -mordoak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Segurtasun eta osasunari buruzko indarreko araudia, legeria espezifikoa, artelatz-basoei eta kortxoa kentzeari buruzko 
eskuliburuak, erabilitako lan-ekipamenduen erabilera eta mantentze-lanen eskuliburuak, eta langile-buru edo 
langilezainen argibideak. 
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6. gaitasun-atala 
BASO-TRAKTOREAK MANEIATZEA ETA HORIEN MANTENTZE-LANAK 
EGITEA 
 
Kodea: UC1120_2 

6 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Baso-tailerra prestatzea, makinen konponketa- eta mantentze-lanak errazteko, modu ordenatuan eta tokia 
optimizatuta. 

BI1.1.Erreminta eta makinen mantentze-lanak erabilera-baldintza onetan egon daitezen egiten dira. 
BI1.2.Materialak erabilera-egoera onean daudela egiaztatzen da. 
BI1.3.Tailerra ordenatuta eta garbi mantentzen da, tokia optimizatuz, eta lan-erremintetarako eta -
ekipamenduetarako sarbidea errazteko. 
BI1.4.Sargai-premiak detektatzen eta jakinarazten dira, berriak jartzeko xedez. 
BI1.5.Lanak segurtasun- eta osasun-baldintzetan egiten dira, laneko arriskuak prebenitzeko araudia betez eta 
ingurumenari eta laneko segurtasunari buruzko araudia betez. 

LB2: Tailerreko makinak eta erremintak maneiatzea, matxura txikiak konpontzeko, betiere segurtasun- eta osasun-
baldintzetan. 

BI2.1.Matxurak identifikatzen dira, eta langile espezializatuek konpondu beharrekoak zeintzuk diren zehazten da. 
BI2.2.Soldatze-lanak soldatu beharreko materialera eta material horren lodierara egokituta dagoen 
ekipamenduarekin egiten dira, elkartu beharreko piezen erresistentzia ona lortzeko. 
BI2.3.Makina edo erreminta egokiarekin eta eskatutako zehaztasunez ebakitzen dira piezak. 
BI2.4.Piezak arbastatzeko eta leuntzeko lanak nahi den akabera lortzeko egokienak diren makina eta materialekin 
egiten dira. 
BI2.5.Moldaketa piezei nahi den forma emateko behar diren makina eta baliabideekin egiten da. 
BI2.6.Piezen mekanizazioa eskatutako zehaztasuna lortzeko behar diren makinekin egiten da. 
BI2.7.Piezen errematxaketa euspen ona ziurtatzeko egokiak diren ekipamendu eta errematxeekin egiten da. 
BI2.8.Piezak eta makinak koipegabetuta eta zikinkeriarik gabe geratzeko aproposak diren baliabideekin garbitzen 
dira. 
BI2.9.Margotu beharreko azalerak pintura ondo oratuko dela eta akabera ona emango zaiola ziurtatzeko 
prestatzen dira. 
BI2.10. Margotze-lana pintura-motara, margotu beharreko azalerara eta nahi den akaberara hobekien egokitutako 
metodoaren bitartez egiten da. 
BI2.11.Lanak segurtasun- eta osasun-baldintzetan egiten dira, laneko arriskuak prebenitzeko araudia betez eta 
ingurumenari eta laneko segurtasunari buruzko araudia betez. 

LB3: Baso-traktoreen eta trakzio-ekipamenduen mantentze-lanak egitea erabilera-egoera onean irauteko, espezifikazio 
teknikoei jarraikiz. 

BI3.1.Elikadura-sistema berrikusten da eta erregai-iragazkia ordezkatzen da adierazitako aldizkakotasunez. 
BI3.2.Hozte-sistema berrikusten eta garbitzen da, eta ur bidezkoa bada, maila ere begiratzen da. 
BI3.3.Olioa aldian behin begiratzen da, eskatutako mailan mantentzeko, eta hala badagokio, iragazkiarekin batera 
ordezkatzeko, motorra egoera egokian egon dadin, mantentze-lanei buruzko eskuliburuari jarraikiz. 
BI3.4.Koipeztatzeko lanak lubrifikatzaile-mota, kantitate eta aldizkakotasun egokiekin egiten dira, mantentze-lanei 
buruzko eskuliburuari jarraikiz. 
BI 3.5 Bateria egoera onean mantentzen da, mantentze-lanei buruzko eskuliburuari jarraikiz, eta horretaz gain, 
pizte-sistemaren funtzionamendua egokia dela egiaztatzen da. 
BI3.6. Argiztatze-sistema berrikusten da ongi funtzionatzen duela egiaztatzeko, eta hala badagokio, lanparak 
eta/edo fusibleak ordezkatzeko edo matxura txikiak konpontzeko. 
BI3.7.Aire-iragazkia mantentze-lanei buruzko eskuliburuak gomendatzen duenean garbitzen edota ordezkatzen da. 
BI3.8.Transmisio-sistema berrikusten da abiadura-kaxaren olio-maila egokia dela eta funtzionamendua perfektua 
dela egiaztatuz. 
BI3.9.Pneumatiko edo kateen egoera aldian behin berrikusten da, egoera onean dagoela egiaztatzeko, eta hala 
badagokio, arazoa konpontzeko. 
BI3.10.mantentze-lanak idazten dira, eta berriz ere zein aldizkakotasunez egin behar diren eta gorabeherarik 
detektatu ote den adierazten da. 
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BI3.11.Lanak segurtasun- eta osasun-baldintzetan egiten dira, laneko arriskuak prebenitzeko araudia betez eta 
ingurumenari eta laneko segurtasunari buruzko araudia betez. 

LB4: Traktoreak eta trakzio-ekipamenduak maneiatzea, bide publikoetan zirkulatzeko, eta horien funtzionamendua eta 
maneiua zehaztasunez kontrolatzea. 

BI4.1.Traktorearen funtzionamendu-baldintzak (baso-lanak egiteko) abiarazi baino lehen egiaztatzen dira. 
BI4.2.Traktoreak egin beharreko lana kontuan hartuta maneiatzen dira, horien funtzionamendua kontrolatuz eta 
zehaztasunez nahiz erritmo egokiaz maneiatuz. 
BI4.3.Makinak eta nekazaritzako tresnak behar bezala akoplatzen dira traktorera baso-lanak egiteko, eta behar 
bezala seinaleztatzen dira; horretarako, zirkulazio-kodea eta nekazaritza-ibilgailuek bide publikoetan zirkulatzeari 
buruzko araudi osagarria betetzen dira. 
BI4.4.Traktoreekin eta trakzio-ekipamenduekin egin beharreko maniobrak horietako bakoitzerako espezifikoak 
diren segurtasun-arauei jarraikiz egiten dira. 
BI4.5 Istripurik izanez gero, oinarrizko teknika sanitarioak eta lehen laguntzak bizkor aplikatzen dira. 
BI4.6 Traktoreak eta trakzio-ekipamenduak prestatzeko eta maneiatzeko, enpresaren laneko arriskuak 
prebenitzeko plana eta ingurumen-jardunbide egokien eskuliburua hartzen dira kontuan. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Eskuzko erremintak: giltzak, aliketak, kurrikak, mailuak, bihurkinak, hotzeko zizelak, graneteak, egozkailuak, burilak, 
marrazleak, limak, ateragailuak, errematxagailuak, xafla ebakitzeko guraizeak eta koipeztagailua. Neurtzeko 
ekipamenduak: kalibrea, torloju mikrometrikoa, eskuaira, galgak, harietarako orrazia. 
 Ekipamendu elektrikoak: bateria-kargagailuak, soldagailuak, esmerila, esmerilagailua, zulagailua, bateria-bihurkina, 
zerra zirkularra, inguratzeko zerra, presio-garbigailua, piezak garbitzeko makina, aire-konprimagailua eta osagarriak. 
Lan-bankuak, katu hidraulikoa edo jasogailua, traktoreak edota trakzio-ekipamenduak, krokatzeko eta/edo akoplatzeko 
nekazaritzako tresna ohikoenak. Motorrak. Norbera babesteko ekipamenduak. 
Lanaren produktuak edo emaitzak 
Aldian behingo mantentze-lanak ondo egin direlako erabilera-egoera ezin hobean dagoen traktorea. Arazo mekanikoen 
murriztapena mantentze-lan egokiak egin direlako. Tailerrean erabilgarri dauden baliabideekin konpondutako matxurak. 
Traktorea eskatutako abilezia eta segurtasunez maneiatzea. Garraiorako edota lana hasteko behar bezala lotutako eta 
doitutako nekazaritzako tresna. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Traktoreen, makinen eta ekipamenduen zerbitzu- eta tailer-eskuliburuak eta lan-prestazioei buruzko informazio teknikoa. 
Erabiliko diren makinen ahalbide eta mugei buruz. Traktoreen eta trakzio-ekipamenduen mantentze-prozesuei buruz. 
Lan- eta ingurumen-arriskuei buruzko araudia Zirkulazio-kodea eta araudi osagarria. Jardunbide egokien eskuliburua. 
Mantentze-lanen partea. Oinarrizko teknika sanitarioei eta lehen laguntzari buruzko eskuliburua. 
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III PRESTAKUNTZA  

 
 

1
2
3
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4
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1. prestakuntza-modulua:  
ZUHAITZAK MOTOZERRAREKIN IPURDITIK MOZTEA ETA 

PROZESATZEA 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ZUHAITZAK BASOKO UZTA-MAKINAREKIN IPURDITIK 

MOZTEA ETA PROZESATZEA   
 

3. prestakuntza-modulua:  
BASO-AZPIPRODUKTUAK BASOTIK ATERATZEA ETA 

TRATATZEA  
  

4. prestakuntza-modulua:  
ZUHAITZETAN GARAIERAKO LANAK EGITEA 

 
5. prestakuntza-modulua:  

KORTXOA KENTZEKO LANAK EGITEA 
 

6. prestakuntza-modulua:  
BASO-TRAKTOREEN MANEIUA ETA MANTENTZE-LANAK 

 
7. prestakuntza-modulua:  

BASO-APROBETXAMENDUKO LANEKOAK EZ DIREN 
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1 1. prestakuntza-modulua:  
ZUHAITZAK MOTOZERRAREKIN IPURDITIK MOZTEA ETA 
PROZESATZEA 
 
Kodea: MF1116_ 2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1116_2: Zuhaitzak motozerrarekin ipurditik moztea eta prozesatzea. 
 
Iraupena: 100 ordu 
 
 
1.1 prestakuntza-atala 
MOTOZERRA, MANTENTZE-LANAK ETA ABIARAZTEA  
 
Kodea: UF0267 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Motozerraren ezaugarriak eta elementuak deskribatzea, eta baita motozerrarekin lan egiteko eta mantentze-lanak 
egiteko behar den ekipamendua ere. 

EI1.1. Motozerrekin lan egiteko norbera babesteko ekipamenduak deskribatzea. 
EI1.2. Motozerren segurtasun-elementuak deskribatzea. 
EI1.3. Motozerrarekin lan egiteko behar den ekipamendu osagarria deskribatzea. 
EI1.4. Makinaren osagaiak eta funtzionamendua azaltzea, lan-elementu mota guztiak, horien funtzionalitatea eta lan-
ezaugarri ezin hobeak zehaztuz. 
EI1.5. Makinaren eta ekipamenduaren aldian behingo mantentze-lanak deskribatzea. 
EI1.6. Modu seguruan motozerraren depositua nola bete eta motozerra nola abiarazi azaltzea. 
EI1.7. Motozerra eta motozerrarekin lan egiteko beharrezko ekipamendua mantentzea: 

- Norbera babesteko ekipamenduaren elementu guztiak daudela eta elementu horiek guztiak erabilera-egoera 
onean daudela egiaztatzea, eta hala ez bada, baztertzea. 

- Makina, eta bereziki, segurtasun-elementuak operatibo daudela egiaztatzea. 
- Segurtasun-elementuen mantentze-lanak egitea. 
- Mozketa-sistemaren mantentze-lanak egitea (ezpata, katea eta pinoia). 
- Iragazkia eta bujia garbitzea edota ordezkatzea. 
- Abiatze-mekanismoaren osagaiak doitzeko eta ordezkatzeko eragiketak egitea. 
- Botika-kutxak beharrezko elementu guztiak dituela eta erabilera-egoera onean dagoela egiaztatzea. 
- Makinaren depositua nahasketa egokiarekin betetzea eta katearen olio-depositua betetzea. 
- Motozerra segurtasunez eta jarrera egokiarekin abiaraztea, makinaren segurtasun eragingarria egiaztatzea, eta 

erabilera-egoera onean ez badago, beharrezko neurriak hartzea. 
-  Aurreko lanak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta 

aplikatu beharreko araudia betez. 
 
Edukiak: 
1.  Motozerra eta osagaiak: 

- Motozerra-motak. 
- Zatiak: Mozketa-sistema: ezpata, kateak, tenkagailua, lubrifikazioa. Segurtasun-gailuak: eskuetarako babesgarriak, 

kate-balaztak, kate-kaptadorea, bibrazioen aurkako sistema, azelerazio-blokegailua, txinparten aurkako sistema. 20 
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- Motozerrarako gasolina eta olioak: motak. Proportzioak. Depositu konbinatua. 
- Katearen zorrozgailuak. Limak. Gidak. Orpo-kalibragailua. 
- Sarrera-periferikoak, irteera-periferikoak, software eta hardware espezifikoa, prozesadoreak eta proba-sistemak. 

2.  Mantentze-lanak eta abiaraztea: 
- Mantentze-lanak eta matxura txikien konponketa: 
- Motozerraren garbiketa: iragazkia, bujia, aire-sarrera, erregai-tapoia, ezpata eta motorra. 
- Mozketa-organoen koipeztatzea. 
- Kateak konpontzea eta muntatzea. 
- Pinoia eta enbrage-malgukiak aldatzea. 
- Abiarazte-elementuak ordezkatzea. 
- Makinaren depositua betetzea eta makina abiaraztea. 
- Erabili beharreko erreminta eta baliabideak. 

3.  Laneko arriskuak prebenitzeari eta ingurumenari buruzko arauak, motozerraren maneiuan eta mantentze-
lanetan aplikatzekoak: 

- Arriskuen ebaluazioa eta hartu beharreko prebentzio-neurriak (segurtasuna, osasuna eta ergonomia). 
- Norbera babesteko ekipamenduak (NBEak): Homologazioa, iraungitzea eta mantentze-lanak. 
- Motozerraren segurtasun-elementuen egoera egiaztatzea. 
- Ekipamendu osagarriak: botika-kutxa eta ezpaten babesgarriak. 
- Olio eta hondakinen alorreko ingurumen-arauen betetzea. 

 
 
1.2 prestakuntza-atala 
ZUHAITZ-LANAK MOTOZERRAREKIN 
 
Kodea: UF0268 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zuhaitzak motozerrarekin ipurditik mozteko teknikak deskribatzea eta teknika horiek hainbat egoeratan erabiltzea, ahalik 
eta zur-kantitate handiena lortzeko, betiere arriskuak minimizatuz. 

EI1.1 Zuhaitzen erorketa naturalaren norabidea zehazten duten baldintzatzaileak eta beste erorketa-norabide bat 
aukeratzea derrigor dezaketen zirkunstantziak deskribatzea. 
EI1.2 Zuhaitzen norabide-mozketa nola egin azaltzea, zuhaitzaren zirkunstantzien arabera (orekatua, inklinatua edota 
hutsa, besteak beste). 
EI1.3 Zuhaitzaren diametroaren, ezpataren luzeraren eta zuhaitzaren eta ingurunearen egoera berezi posibleen arabera 
mozketa egiteko dauden teknikak azaltzea. 
EI1.4 Zuhaitzak moztean erorketa-abiadura nola kontrola daitekeen azaltzea, lan horri datxezkion arrisku nagusiak eta 
horri dagokionez hartutako lan-teknikak eta prebentzio-neurriak komentatuta. 
EI1.5 Motozerrarekin zuhaitza ipurditik mozteko eragiketan eta zuhaitzen aprobetxamendua egiteko eragiketan 
erabilitako erreminta, material edota ekipamendu bat aurkeztuta, hori deskribatzea eta lan horiekin lotzea (falkak, 
palanka eta mazoa, besteak beste). 
EI1.6 Motozerrarekin zuhaitza ipurditik mozteko eta prozesatua egiteko eragiketetan gerta daitezkeen laneko ohiko 
arriskuak eta horiek saihesteko prebentzio-neurriak agertzea. 
EI1.7 Behar bezala identifikatutako kasu praktiko batean zuhaitzak ipurditik moztu behar ditugu; honako lan hauek egin 
behar dira: 

- Lurzatia aztertzea, horren mugak zehaztuz eta berezko lana planifikatuz. 
- Larrialdi-kasuetarako jarduna aurreikustea eta jardun hori egiteko behar diren baliabideak ipintzea. 
- Beharrezkoa izan litekeen (baita gerta litezkeen gorabeherak aurreikusteko ere) lan-ekipamendua dagoela eta 

lan-ekipamendu hori erabilera-baldintza egokitan dagoela egiaztatzea. 
- Zuhaitza ipurditik moztu baino lehenagoko eragiketak egitea: zuhaitzaren oinarria eta ihesbideak garbitzea, 

oinarriko adarrak moztea eta zuhaitzak ipurditik mozteko gunean pertsona edo animalientzat arriskurik ez 
dagoela kontrolatzea. 21 
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- Orekatuta edota erorketa-norabidean apur bat inklinatuta dauden eta ezpataren luzera baino mozketa-diametro 
txikiagoa duten zuhaitzak ipurditik moztea. 

- Orekatuta edota erorketa-norabidean apur bat inklinatuta dauden eta ezpataren luzera baino mozketa-diametro 
handiagoa baina ezpataren luzeraren bikoitza baino mozketa-diametro txikiagoa duten zuhaitzak ipurditik 
moztea. 

- Orekatuta edota erorketa-norabidean apur bat inklinatuta dauden eta ezpataren luzeraren bikoitza baino 
mozketa-diametro handiagoa duten zuhaitzak ipurditik moztea. 

- Oso inklinatuta edo deskonpentsatuta dauden zuhaitzak ipurditik moztea. 
- Erorketaren kontrako norabidean inklinatuta dauden zuhaitzak ipurditik moztea. 
- Zuhaitz hutsak, ustelduak eta lehorrak ipurditik moztea. 
- Haizeak eraitsitako zuhaitzak ipurditik moztea. 
- Katigatutako zuhaitzen egoerak konpontzea. 
- Lan horiek ekonomikoki balioesteko kalkuluak egitea. 
- Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 

beharreko araudia betez egitea.  
A2: Zuhaitzen prozesatua motozerrarekin egiteko teknikak deskribatzea, horien aprobetxamendua egiteko. 

EI2.1 Arriskuak zehaztea eta adarrak mozteko eragiketetan hartu beharreko prebentzio-neurriak azaltzea. 
EI2.2 Adarrak mozteko teknikak azaltzea eta kasu bakoitzean gomendagarriena zein den zehaztea. 
EI2.3 Eskatutako neurrietako ohol-enborrak lortzeko uhal autobilgarriekin nola markatu agertzea.  
EI2.4 Trontzatzeko eta pilatzeko eragiketetan dauden arriskuak zehaztea eta hartu beharreko prebentzio-neurriak 
azaltzea. 
EI2.5 Behar ez diren arriskuak saihesteko eta trontzaketan lan eraginkorra egiteko mozketa-teknikak azaltzea, zurean 
tentsioak eta konpresioak noiz gertatzen diren bereziki adierazita. 
EI2.6 Ipurditik moztutako zuhaitzen prozesatua egitea: 

- Lanari hasiera eman baino lehen, arriskuen ebaluazioa egitea eta prebentzio-neurriak hartzea. 
- Larrialdi-kasuetarako jarduna aurreikustea eta jardun hori egiteko behar diren baliabideak ipintzea. 
- Beharrezko lan-ekipamendua dagoela eta lan-ekipamendu hori erabilera-baldintza egokitan dagoela egiaztatzea. 
- Adarrak mozteko eragiketak eta markaketa teknika egokien bitartez egitea. 
- Fustea eskatutako luzeran trontzatzea. 
- Ohol-enborrak kalitateen arabera bereizita pilatzea, geroago basotik ateratzeko lanak errazteko. 
- Langunea ordenatuta eta garbi uztea, eta beharrezkoa izanez gero, seinaleztatzea, gerta litezkeen istripuak 

saihesteko. 
- Lan horiek ekonomikoki balioesteko kalkuluak egitea. 
-  Aurreko lanak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta 

aplikatu beharreko araudia betez. 

Edukiak: 
1.  Zuhaitza ipurditik moztea: 

- Motozerra eta ezpata- eta kate-mota aukeratzea. 
- Zuhaitza ipurditik mozteko eragiketa planifikatzea: lan-metodoa, jardun-ordena eta ateratze-bideak. 
- Zuhaitzaren erorketa-norabidean kontuan hartu beharreko elementuak: Segurtasun-distantziak. Ihesbideak. 
- Oztopoak: lineak, eraikinak eta bestelakoak. 
- Moztu beharreko zuhaitzak behatzea: 
- Moztu beharreko zuhaitzaren egoera orokorra: morfologia eta fisiologia. Zuhaitz inklinatu edo deskonpentsatuak, 

hutsak, hilak, katigatuak eta haizeak eraitsiak. 
- Zuraren ezaugarriak: gogortasuna, zuntz-maila, erresistentzia, trakzioa eta konpresioa. 
- Eguraldia: haizeak, izotzaldiak, elurra eta lainoa. 
- Lan-kokapen egokiak. 
- Zuhaitzak ipurditik mozteko laguntza-erremintak: falkak, eraispen-palankak eta mailua. 
- Zuhaitza ipurditik mozteko teknikak: 

• Norabide-mozketa, zuhaitza ipurditik moztea, bisagra eta erorketa-kontrola. 
• Ezpataren luzera baino diametro handiagoa, ezpataren luzeraren bikoitza baino txikiagoa eta bikoitza 

baino handiagoa duten zuhaitzak ipurditik moztea. 
- Ezpataren luzera baino diametro txikiagoa duten zuhaitzak ipurditik moztea. 
- Zuhaitz inklinatuak ipurditik moztea. 
- Zuhaitzak hegalekin edo errefortzuarekin ipurditik moztea. 
- Katigatutako zuhaitzak eraisteko teknikak. 
-  22 
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2.  Prozesatua: 
- Adarrak moztu baino lehenagoko eragiketak: Lanaren garaiera. Lan-kokapenak. 
- Arriskuguneak. 
- Adarrak mozteko teknikak: palanka, pendulua, enborraren sabelaldea, adar lodiak. 
- Ohol-enborren neurketa. 
- Trontzaketa: zuraren tentsioa eta konpresioa. Mozketa-teknikak. 
- Sailkapena eta pilatzea: 

• Zuraren kalitateak. 
• Pilen banaketa. 
• Erabilitako teknika eta erremintak. 
• Zuraren sailkapena: moten eta neurrien arabera. 

3.  Laneko arriskuen prebentzioa baso-lanetan: 
- Norbera babesteko ekipamenduak (NBEak). 
- Ekipamendu osagarriak. Botika-kutxa. 
- Larrialdi-kasuetarako jardunak. 
- Lehen laguntzak. 
- Ebakuazioa. 

4.  Laneko arriskuen prebentzioa baso-lanetan: 
- Baso-legeria. 
- Ingurumen-araudia. 
- Ingurumeneko jardunbide egokiak. 

 
 
 
 

2 2. prestakuntza-modulua:  
ZUHAITZAK BASOKO UZTA-MAKINAREKIN IPURDITIK MOZTEA ETA 
PROZESATZEA 
 
Kodea: MF1117_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1117_2: Zuhaitzak basoko uzta-makinarekin ipurditik moztea eta 
prozesatzea. 
 
Iraupena: 100 ordu 
 
 
2.1 prestakuntza-atala 
BASOKO UZTA-MAKINAK ETA HORIEN MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF0269 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Basoko uzta-makinaren ezaugarriak deskribatzea, eta baita horrekin lan egiteko eta elementu horien mantentze-lanak 
egiteko behar den ekipamendua ere. 

EI1.1 Merkatuan dauden basoko uzta-makina mota eta modelo desberdinen ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.2 Basoko uzta-makinaren segurtasun-gailuak eta -osagaiak identifikatzea. 23 
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Profesionaltasun-ziurtagiria 

EI1.3 Basoko uzta-makinaren osagai nagusiak eta funtzionamendua aztertzea. 
EI1.4 Aldian behingo mantentze-lanak azaltzea. 
EI1.5 Makinaren prestaketa eta programazioa nola egiten den azaltzea eta erabilera mekaniko eta informatiko guztiak 
agertzea. 
EI1.6 Basoko uzta-makinaren mantentze-lanak eta prestaketa egitea: 

- Segurtasun-elementuak begiratzea. 
- Makinaren lan-elementuak begiratzea. 
- Aldian behingo mantentze-lanak egitea eta matxura txikiak konpontzea. 
- Gorabeherei dagokien partea betetzea. 
- Makinaren prestaketa eta programazioa egitea, lanlekuaren eta lortu beharreko produktuen inguruko 

eskakizunei jarraikiz. 
-  Aurreko lanak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta 

aplikatu beharreko araudia betez. 
 

Edukiak: 
1.  Basoko uzta-makinak: 

- Basoko uzta-makina eta prozesadore nagusien motak: 
- Ezaugarri teknikoak eta operatiboak (makina hautatzeko oinarrizko irizpideak) 
- Arraste-arrabol motak. 
- Programaziorako sistema informatikoa. 
- Luzerak eta diametroak neurtzeko sistema. 
- Mozketa-sistema: Kate-zerra. Zerra zirkularra. Hortzak. 
- Adarrak mozteko eta azala kentzeko elementuak. 
- Sistema hidraulikoa. 
- Segurtasun-elementuak. 

2.  Mantentze-lanak: 
- Berrikusi beharreko elementuak eta berrikuspenen aldizkakotasuna: 

• Sistema hidraulikoa: tenkagailuak eta nibelak 
• Koipeztatze-puntuak 
• Mozketa-elementuak zorroztea, doitzea eta koipeztatzea 
• Gailu argidunak eta akustikoak 
• Koipeztatze- eta hozte-sistema 
• Trakzio-sistema 
• Su-itzalgailuen berrikuspena 

- Ohiko matxurak, horien kausak, mantentze-lanak eta matxura txikien konponketa. 
- Beharrezko erreminta, ekipamendu eta ordezko piezak. 
- Prest jartzea. 
- Gorabeheren parteak. 

3.  Laneko arriskuen prebentzioa basoko uzta-makinarekin egin beharreko lanetan: 
- Norbera babesteko ekipamenduak (NBEak). 
- - Ekipamendu osagarriak. Botika-kutxa. 
- - Larrialdi-kasuetarako jardunak. 
-  -Lehen laguntzak. - Ebakuazioa. 

4.  Basoko uzta-makinarekin lotutako oinarrizko legeria: 
- Baso-legeria. 
- Ingurumen-araudia. 
- Ingurumeneko jardunbide egokiak. 

 
 
2.2 prestakuntza-atala 
UZTA-MAKINAREKIN EGIN BEHARREKO ZUHAITZ-LANAK 
 
Kodea: UF0270 
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Baso-aprobetxamenduak 

Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lan-lurzatia ezagutzea eta mendian makina maneiatzea, segurua izateaz gain, ingurumena errespetatzen duen lana 
egiteko. 

EI1.1 Arriskuak zehaztea eta hartu beharreko prebentzio-neurriak azaltzea. 
EI1.2 Makinaren mugikortasuna eta egonkortasuna muga ditzaketen faktoreak azaltzea. 
EI1.3 Lurzatian lana nola antolatuko den azaltzea: lanak hasteko eta amaitzeko puntuak eta makinaren ibilbideak. 
EI1.4 Makina lurzatian nola mugitu eta aparkatu behar den azaltzea, lurzatiaren ezaugarri fisikoen eta egin beharreko 
lanaren arabera. 
EI1.5 Kasu praktiko zehatz batean, basoko uzta-makina mendian maneiatu behar dugu; honako lan hauek egin behar 
dira: 

• Maneiatze-lanetako arriskuak eta hartu beharreko prebentzio-neurriak identifikatzea. 
• Lurzatia aztertzea, makinaren mugimendua mugatzen duten guneak zehaztuz. 
• Makina lurzatian gidatzea, malda-egoera desberdinetan maniobratuz. 
• Makina aparkatzea, seguru gera dadin eta ahalik eta zuhaitz-kopuru handienerako sarbidea izan dezan. 
• Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta 

aplikatu beharreko araudia betez egitea. 
A2: Zuhaitzak basoko uzta-makinarekin mozteko eta prozesatzeko teknikak deskribatzea, betiere teknika horien jomuga 
errendimendu handiena lortzea izanik, eta horretaz gain, zuhaitzen aprobetxamendua egitea. 

EI2.1 Basoko uzta-makinarekin egindako lanetan egon daitezkeen laneko arriskuen egoera ohikoenak eta horiek 
saihesteko prebentzio-neurriak deskribatzea. 
EI2.2 Zuhaitzak mozteko eta prozesatzeko modua deskribatzea, betiere zuhaitzen erorketa zuzenduz. 
EI2.3 Zatitutako, haizeak eraitsitako edota katigatutako zuhaitzak nola mozten eta prozesatzen diren azaltzea. 
EI2.4 Bitan adarkatutako zuhaitzak edota zuhaitz konkortuak nola mozten eta prozesatzen diren azaltzea. 
EI2.5 Zuhaitzei adarrak nola mozten zaizkien, zuhaitzak nola trontzatzen diren eta ohol-enborrak eta adarrak nola 
pilatzen eta mordotzen diren azaltzea. 
EI2.6 Basoko uzta-makinarekin zur-aprobetxamendua egitea: 

• Egin beharreko lanaren arriskuak ebaluatzea eta beharrezko prebentzio-neurriak hartzea. 
• Makina lana egiteko programatzea, xedea nahi diren produktuak lortzea izanik. 
• Lurzatiko zuhaitzen aprobetxamendua egitea, eskatutako produktuak lortuz. 
• Erdibitutako, haizeak eraitsitako edo katigatutako zuhaitzen aprobetxamendua egitea. 
• Bitan adarkatutako zuhaitzen edota zuhaitz konkortuen aprobetxamendua egitea. 
• Ohol-enborrak pilatzea eta adarrak mordotzea. 
• Egindako lanaren neurketen emaitzak lortzea. 
• Lan horiek ekonomikoki balioesteko kalkuluak egitea. 
•  Aurreko lanak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz 

eta aplikatu beharreko araudia betez. 
 
Edukiak: 
1.  Basoko uzta-makina mugitzea eta gidatzea: 

- Lurzatiaren perimetroaren “in situ” lokalizazioa eta identifikazioa. 
- Lurzatia aztertzea. 
- Makina modu seguruan mugitzeko eta aparkatzeko lanak muga ditzaketen baldintzatzaileak ezagutzea. 
- Makina mendian gidatzeko teknikak. 
- Lana antolatzeko irizpideak. 
- Arriskuak eta hartu beharreko babes-neurriak ebaluatzea. 

2.  Uzta: 
- Zuhaitzak moztean erorketa zuzentzeko teknika eta metodoak. 
- Erdibitutako, haizeak eraitsitako edo katigatutako zuhaitzen aprobetxamendurako teknika espezifikoak. 
- Bitan adarkatutako zuhaitzen edota zuhaitz konkortuen aprobetxamendurako teknika espezifikoak. 
- Zuraren sailkapena eta pilatzea: moten eta neurrien arabera 

25 • Zuraren kalitateak 
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• Pilen banaketa 
- Mozketaren ondoriozko hondarren ezaugarriak eta horien inguruan kontuan hartu beharrekoak. 
- Arriskuak eta hartu beharreko babes-neurriak ebaluatzea; sistema informatikoko akatsen kasuan egin beharreko 

jardunak. 
3.  Basoko uzta-makinarekin egin beharreko lanak: 

- Motak, osagaiak, gailuak eta segurtasun-elementuak. 
- Lanean kontuz ibili beharreko oinarrizko alderdiak. 
- Arrisku-egoera bereziak. 
- Ergonomia eta higienea. 
- Zuhaitzak ipurditik moztu aurretik kontuan hartu beharrekoak: 

• Seinaleztapena. 
• Abisua. 
• Oztopoak begiratzea. 
• Moztu beharreko zuhaitza begiratzea. 
•  Eguraldia. 

- Makinaren programazioa, erregulazioa eta maneiua. 
- Lortutako produktuen kuantifikazioa. 
- Arriskuen ebaluazioa eta hartu beharreko prebentzio-neurriak (segurtasuna eta osasuna). 

4.  Zuhaitzak ipurditik mozteko eta zuhaitzen aprobetxamendurako eragiketekin lotutako funtsezko araudia: 
- Baso-legeria. 
- Ingurumen-araudia. 
- Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia. 

 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua:  
BASO-AZPIPRODUKTUAK BASOTIK ATERATZEA ETA TRATATZEA 
 
Kodea: MF1118_2 

3 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1118_2: Baso-azpiproduktuak basotik ateratzea eta tratatzea. 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Fusteen eta/edo zuhaitz osoen arrastearen bitartez basotik ateratzeko teknikak azaltzea eta basotik ateratzeko lanak 
egitea. 

EI1.1 Fusteen eta/edo zuhaitz osoen arrasterako teknikak eta horiek egiteko behar diren baliabideak azaltzea. 
EI1.2 Arrastearen bitartez basotik ateratzeko makina espezifikoei —merkatuan daudenei— dagokienez, mota eta 
modelo desberdinen ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.3 Horrelako makinen segurtasun-gailuak eta -osagaiak identifikatzea.  
EI1.4 Makinen aldian behingo mantentze-lanak eta prestaketa deskribatzea. 
EI1.5 Makinak erregulatzeko eta maneiatzeko teknikak azaltzea. 
EI1.6 Laneko arriskuak identifikatzea eta hartu beharreko prebentzio-neurriak deskribatzea, baita fusteen eta/edo zuhaitz 
osoen arrastearen bitartez basotik ateratzeko eragiketetan kontuan hartu beharreko ingurumenaren babeserako neurriak 
ere. 
EI1.7 Fusteen eta/edo zuhaitz osoen arrastearen bitartez basotik ateratzeko lanak egitea: 

• Lurzatia aztertzea eta basotik ateratzeko berezko lana antolatzea, karga-puntuak ezarriz eta langile 
laguntzaileei dagozkien argibideak emanez. 

• Basotik ateratzeko lanetan erabiliko dituen teknikak eta baliabideak aukeratzea. 
• Makinak eta ekipamendua erabilera-baldintza onetan daudela egiaztatzea, eta hala ez bada, beharrezko 

neurriak hartzea. 
26 

 
 
 

 



 
 

Baso-aprobetxamenduak 

• Mantentze-lanei buruzko partea betetzea, ikusitako gorabeherak eta hurrengo berrikuspenerako 
kalkulatutako denbora idatzita. 

• Basotik ateratzeko lanak fusteak eta/edo zuhaitzak osorik daudela egitea, geroagoko prozesatu- eta/edo 
karga-lanak fabora daitezen. 

• Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta 
aplikatu beharreko araudia betez egitea. 

• Larrialdi-kasuetarako jarduna aurreikustea eta jardun hori egiteko behar diren baliabideak ipintzea. 
• Basotik ateratzeko lan horiek ekonomikoki balioesteko kalkuluak egitea. 

A2: Ohol-enborrak elkartze-puntuetaraino kargatuz eta garraiatuz basotik ateratzeko teknikak azaltzea eta basotik 
ateratzeko eragiketak egitea. 

EI2.1 Ohol-enborrak kargatzeko eta garraiatzeko teknikak eta teknika horiek gauzatzeko baliabideak deskribatzea. 
EI2.2 Ohol-enborren karga eta garraioaren bitartez basotik ateratzeko makina espezifikoei dagokienez, mota eta modelo 
desberdinen ezaugarriak azaltzea. 
EI2.3 Horrelako makinen segurtasun-gailuak eta -osagaiak identifikatzea. 
EI2.4 Lanerako aldian behingo mantentze-lanak eta prestaketa deskribatzea. 
EI2.5 Makinak erregulatzeko eta maneiatzeko teknikak azaltzea. 
EI2.6 Laneko arriskuak identifikatzea eta hartu beharreko prebentzio-neurriak deskribatzea, baita ohol-enborren karga 
eta garraioaren bitartez basotik ateratzeko eragiketetan kontuan hartu beharreko ingurumenaren babeserako neurriak 
ere. 
EI2.7 Ohol-enborrak kargatzeko eta garraiatzeko teknikaren bitartez basotik ateratzeko lanak egitea: 

• Lurzatia aztertzea eta basotik ateratzeko berezko lana antolatzea, ateratze-bidean karga-puntuak ezarriz 
eta langile laguntzaileei dagozkien argibideak emanez. - Basotik ateratzeko lanetan erabiliko dituen 
teknikak eta baliabideak aukeratzea. 

• Makinak eta ekipamendua erabilera-baldintza onetan daudela egiaztatzea, eta hala ez bada, beharrezko 
neurriak hartzea. 

• Mantentze-lanei buruzko partea betetzea, ikusitako gorabeherak eta hurrengo berrikuspenerako 
kalkulatutako denbora idatzita. 

• Ohol-enborrak helmugaren arabera bereizita basotik ateratzeko lanak egitea, ohol-enbor horiek 
industriara eramango dituen garraioan karga ahalbidetzeko. 

• Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta 
aplikatu beharreko araudia betez egitea. 

• Larrialdi-kasuetarako jarduna aurreikustea eta jardun hori egiteko behar diren baliabideak ipintzea. 
• Basotik ateratzeko lan horiek ekonomikoki balioesteko kalkuluak egitea.  

A3: Aireko kableen bitartez eta elkartze-puntuetaraino ateratzeko bestelako baliabideen bitartez basotik ateratzeko teknikak 
azaltzea eta lan horiek egitea. 

EI3.1 Aireko kableen bitartez kargatzeko eta garraiatzeko metodoak eta metodo horiek gauzatzeko teknika eta 
baliabideak deskribatzea. 
EI3.2 Aireko kableen bitartez basotik ateratzeko baliabide espezifikoei dagokienez, mota, modelo eta elementu 
desberdinen ezaugarriak azaltzea. 
EI3.3 Aireko kableen sistema osoaren segurtasun-gailuak eta -osagaiak identifikatzea. 
EI3.4 Ohol-enborrak irristatzeko teknikak eta teknika horiek gauzatzeko baliabideak deskribatzea. 
EI3.5 Helikoptero eta/edo globo bidez ohol-enborrak kargatzeko eta deskargatzeko teknikak deskribatzea. 
EI3.6 Flotazio bidez ohol-enborrak irristatzeko eta lekuz aldatzeko teknikak eta teknika horiek gauzatzeko baliabideak 
deskribatzea. 
EI3.7 Aireko eta bestelako ateratze-baliabideei dagokienez, lanerako aldian behingo mantentze-lanak eta prestaketa 
deskribatzea. 
EI3.8 Laneko arriskuak identifikatzea eta hartu beharreko prebentzio-neurriak deskribatzea, baita aireko kableen eta 
bestelako ateratze-baliabideen bitartez basotik ateratzeko eragiketetan kontuan hartu beharreko ingurumenaren 
babeserako neurriak ere. 
EI3.9 Aireko kableen teknikaren edo bestelako ateratze-baliabideen bitartez basotik ateratzeko lanak egitea: 

• Lurzatia aztertzea eta basotik ateratzeko berezko lana antolatzea, lurraren orografiaren eta baliabide 
erabilgarrien arabera erabiliko den metodoa ezarriz eta langile laguntzaileei dagozkien argibideak 
emanez. 

• Basotik ateratzeko lanetan erabiliko dituen teknikak eta baliabideak aukeratzea. 
• Makinak eta ekipamendua erabilera-baldintza onetan daudela egiaztatzea, eta hala ez bada, beharrezko 

neurriak hartzea. 
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• Mantentze-lanei buruzko partea betetzea, ikusitako gorabeherak eta hurrengo berrikuspenerako 
kalkulatutako denbora idatzita. 

• Ohol-enborrak helmugaren arabera bereizita eta basoa geroagoko lanak egiteko egoera onean utzita 
basotik ateratzeko lanak egitea. 

• Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta 
aplikatu beharreko araudia betez egitea. 

• Larrialdi-kasuetarako jarduna aurreikustea eta jardun hori egiteko behar diren baliabideak ipintzea. 
• Basotik ateratzeko lan horiek ekonomikoki balioesteko kalkuluak egitea. 

A4: Baso-hondarren aprobetxamendurako metodoak eta teknikak deskribatzea eta horiek egiteko behar diren lanak egitea. 
EI4.1 Baso-azpiproduktuen aprobetxamendurako metodoak eta metodo horiek egiteko behar diren teknikak azaltzea. 
EI4.2  Horrelako lanak egiteko makina espezifikoei dagokienez, mota eta modelo desberdinen ezaugarriak azaltzea. 
EI4.3 Horrelako makinen segurtasun-gailuak eta -osagaiak identifikatzea. 
EI4.4 Lanerako aldian behingo mantentze-lanak eta prestaketa deskribatzea. 
EI4.5 Makina erregulatzeko eta maneiatzeko teknikak azaltzea. 
EI4.6 Laneko arriskuak identifikatzea eta hartu beharreko prebentzio-neurriak deskribatzea, baita baso-azpiproduktuen 
aprobetxamendurako eragiketetan kontuan hartu beharreko ingurumenaren babeserako neurriak ere. 
EI4.7 Baso-hondarren aprobetxamendua egitea: 

• Egin nahi den aprobetxamendu-motaren eta erabilgarri dauden baliabideen arabera erabili behar diren 
teknikak zehaztea. 

• Basotik ateratzeko lanetan erabiliko dituen teknikak eta baliabideak aukeratzea. 
• Makinak eta ekipamendua erabilera-baldintza onetan daudela egiaztatzea, eta hala ez bada, beharrezko 

neurriak hartzea. 
• Mantentze-lanei buruzko partea betetzea, ikusitako gorabeherak eta hurrengo berrikuspenerako 

kalkulatutako denbora idatzita. 
• Aprobetxamendua basoa geroagoko lanak egiteko egoera onean utzita egitea. 
• Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta 

aplikatu beharreko araudia betez egitea. 
• Larrialdi-kasuetarako jarduna aurreikustea eta jardun hori egiteko behar diren baliabideak ipintzea. 

 
Edukiak: 
1.  Arraste edo erdiarraste bidez basotik ateratzea: 

- Basotik atera aurretik kontuan hartu beharrekoak: 
- Honako hauen arrasterako teknikak eta metodoak: zuhaitz edo fuste osoak eta ohol-enborrak. 
- Erabilitako makina eta ekipamenduak: Arraste-traktoreak (Skidderrak): ezaugarriak, funtzionamendua, segurtasun-

elementuak, mantentze-lanak eta prestaketa. Quad-ak. 
- Krokatzeko sistemak. 
- Arriskuen ebaluazioa eta hartu beharreko prebentzio-neurriak (segurtasuna, osasuna eta ergonomia). 
- Arrisku-egoera bereziak. 
- Ingurumen-inpaktua murrizteko teknika edo sistemak. 

2.  Basotik ateratzea, kargaren eta garraioaren bitartez: 
- Basotik atera aurretik kontuan hartu beharrekoak: 
- Kargatzeko teknikak eta metodoak. 
- Makina eta ekipamenduak: egokitutako nekazaritza-traktoreak, eta baso-traktore autokargagarriak. 
- Segurtasun-ezaugarriak eta -elementuak. 
- Mantentze-lanak eta prestaketa. 
- Arriskuen ebaluazioa eta hartu beharreko prebentzio-neurriak (segurtasuna, osasuna eta ergonomia). 
- Arrisku-egoera bereziak 

3.  Aireko kableen eta bestelako ateratze-baliabideen bitartez basotik ateratzea: 
- Basotik ateratzeko kableak: motak, ezaugarriak eta propietateak. 
- Kableekin egin beharreko eragiketak: moztea, osagarriak kokatzea, koipeztatzea eta bestelakoak. 
- Lan-ekipamendua: elementu eragilea, kable eramailea, orga edo orgatxoa eta trakzio-kablea. 
- Elementu osagarriak: itzulera-kablea, masta, blokeo-muga, jasotzeko kablea eta krokatzeko elementua. 
- Lan-teknikak. 
- Laneko segurtasuna. 
- Basotik irristatze bidez ateratzea: motak eta teknikak. 
- Basotik airez ateratzea: helikoptero edo globoekin. 28 

 
 
 

 



 
 

Baso-aprobetxamenduak 

- Basotik flotazio bidez ateratzea. 
- Arriskuen ebaluazioa eta hartu beharreko prebentzio-neurriak (segurtasuna, osasuna eta ergonomia). 
- Arrisku-egoera bereziak. 

4.  Azpiproduktuen tratamendua: 
- Aprobetxamendu-motak. 
- Erabilitako makinak, nekazaritzako tresnak eta erremintak: sastrakaz garbitzeko makinak, ezpal-makinak eta fardo-

makinak, besteak beste. 
- Ezaugarriak, funtzionamendua, segurtasun-elementuak, mantentze-lanak eta prestaketa. 
- Arriskuen ebaluazioa eta hartu beharreko prebentzio-neurriak (segurtasuna, osasuna eta ergonomia). 
- Arrisku-egoera bereziak. 

5.  Azpiproduktuak basotik ateratzearekin eta horien tratamenduarekin lotutako funtsezko araudia: 
- Baso-legeria. 
- Ingurumen-araudia. 
- Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia. 
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4. prestakuntza-modulua:  
ZUHAITZETAN GARAIERAKO LANAK EGITEA 
 
Kodea: MF1119_ 2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1119_2: Zuhaitzetan garaierako lanak egitea. 
 
Iraupena: 110 ordu 
 
 
4.1 prestakuntza-atala 
IGOTZEKO TEKNIKAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
Kodea: UF0271 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zuhaitz gainera igotzeko eta bertan mugitzeko teknikak azaltzea, eta kasu praktiko batean, zuhaitz batera igotzea, 
arriskuak zehaztuta. 

EI1.1 Zuhaitz batera igotzeko prozesuaren etapak deskribatzea, etapa horietako bakoitzarekin lotutako zailtasun 
teknikoa eta arriskuak adieraziz. 
EI1.2 Zuhaitzetara igotzeko eta bertan mugitzeko erabilitako material eta ekipamenduaren akatsak eta narriadura-
seinaleak ezagutzea. 
EI1.3 Zuhaitzetan animalia arriskutsuak edota babestuak, egurrean akatsak edota onddoak daudela adierazten duten 
arrastoak eta seinaleak deskribatzea. 
EI1.4 Zuhaitzetara igotzea, bertan mugitzea eta bertatik jaistea zailtzen duten baldintzatzaileak azaltzea. 
EI1.5 Garaierako lanak egiteko erabiltzen diren korapiloak nola egiten diren azaltzea, eta bakoitzaren helburuak eta 
berezitasunak zehaztea. 
EI1.6 Zuhaitzetara igotzeko eta zuhaitzetan mugitzeko erabiltzen diren erreminta, material edo ekipamenduetako bat 
aurkeztutakoan identifikatzea, dagokion lan-etaparekin lotzea, bere zatiak deskribatzea, mantentze-lanak azaltzea, eta 
erabiltzea. 29 

 
 

 

 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

EI1.7 Erreskate-ekipamendua modu seguruan instalatzea, larrialdiko esku-hartzea egiteko. 
EI1.8 Garaierako lanak egiteko erabiltzen diren saski, plataforma jasotzaile, garabi edo antzekoren bat aurkeztutakoan 
identifikatzea, dagokion lan-etaparekin lotzea, bere zatiak deskribatzea, mantentze-lanak, norbera babesteko 
ekipamendua eta segurtasun-sistema azaltzea, eta erabiltzea. 
EI1.9 Zuhaitzetara igotzeari dagokionez, laneko ohiko arrisku-egoerak eta horiek saihesteko hartu beharreko prebentzio-
neurriak agertzea. 
EI1.10 Saskiak, plataformak eta garabiak erabiltzerakoan sortzen diren lan-arrisku ohikoenak eta horiek saihesteko hartu 
beharreko prebentzio-neurriak azaltzea. 
EI1.11 Zuhaitzetara igotzea: 

• Zuhaitzera igotzeko, zuhaitzean mugitzeko eta zuhaitzetik jaisteko urratsak adieraztea. 
• Igotzeko ekipamendua berrikustea. 
• Igotzeko ekipamenduaren zati bakoitza, dagokionaren arabera, gorputzean akoplatzea eta zuhaitzean 

instalatzea. 
• Zuhaitzera igotzea eta zuhaitzean mugitzea, beharrezkoa denean aingurak lekuz aldatuz. 
• Zuhaitzetik jaistea. 
• Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta 

aplikatu beharreko araudia betez egitea. 
 
Edukiak: 
1.  Zuhaitzetara igotzeko teknikak: 

- Garaierako lanaren printzipio orokorrak. 
- Zuhaitzetan lan egiteko teknikak. 
- Zuhaitzetara igotzeko oinarrizko teknikak. 
- Habailatxoaren jaurtiketa. 
- Igotzeko mugimenduak: prusik bidezko progresioa, oin-oraleku bidezko progresioa eta bestelakoak. 
- Korapiloak. Euspena eta erorketa geldiarazteko sistemak. 
- Desplazatzeko sistemak: adaburuko mugimenduak. 
- Garaieran segurtatzeko moduak. 
- Jaisteko mugimenduak: jaitsigailua eta bestelakoak erabiltzea. 
- Larrialdi-plana eta erreskate-teknikak. Lehen laguntzak. 

2.  Zuhaitzera igotzeko eta bertatik jaisteko ekipamenduak: 
- Arnesa, sokak eta igotzeko bestelako material osagarria 
- Zuhaitzera igotzeko baliabideak (eskailerak, garabiak, plataforma jasotzaileak, saski hidraulikoak, eta abar). 
- Ekipamendua, makinak eta erremintak: maneiatzea eta kontserbatzea 
- Norbera babesteko ekipamenduak. 

3.  Zuhaitzetan garaierako lanak egitearekin lotutako oinarrizko araudia: 
- Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia. 
- Ingurumen-araudia. 
- Zuhaitzetara igotzeko lanen inguruko segurtasuna eta araudia. 

 
 
4.2 prestakuntza-atala 
GARAIERAKO INAUSKETA-TEKNIKAK 
 
Kodea: UF0272 
 
Iraupena: 70 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Inausteka-teknikak eta horien oinarriak azaltzea. 

EI1.1 Zuraren oinarrizko funts anatomiko, fisiologiko eta mekanikoei dagokienez, zuhaitzetako inausketa-lanak 
baldintzatzen dituztenak deskribatzea. 30 

 
 
 

 



 
 

Baso-aprobetxamenduak 

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 Zenbait teknika, esaterako, adarrak moztekoak, adar osoak desagerraraztekoak, adarrak bakantzekoak eta 
zuhaitzen adaburua murriztekoak 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: 

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

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

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

31 

 
 

 

 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

- Maneiua: Kontrol-gailuak. Maneiua. Segurtasun-elementuak. Arrisku-egoerak. 
- Oinarrizko teknika sanitarioak. 
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5. prestakuntza-modulua:  
KORTXOA KENTZEKO LANAK EGITEA 
 
Kodea: MF1120_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1120_2: Kortxoa kentzeko lanak egitea. 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Kortxoa kentzeko lanen prestaketak deskribatzea, eta kasu praktiko batean, prestaketa horiek artelatz-baso batean 
egitea. 

EI1.1 Artelatzaren eta artelatz-basoen biologiaren eta ekologiaren oinarrizko alderdiak azaltzea. 
EI1.2 Artelatzaren anatomiaren eta fisiologiaren oinarrizko alderdiak —kortxoa kentzeko lanen antolamenduarekin 
loturikoak— azaltzea. 
EI1.3 Artelatz-basoetan aplikatutako zuritze-motak ezagutzea. 
EI1.4 Artelatz-basoen aprobetxamendua erregulatzeko erabiltzen diren parametro dasometrikoak definitzea. 
EI1.5 Kortxoa kentzeko lanak egiteko erabiltzen diren erreminta, material, makina edota ekipamenduetako bat 
aurkeztuta, hori identifikatzea eta horren mantentze-lanak azaltzea. 
EI1.6 Kortxoa kentzeko lanen prestaketa-eragiketetan sortzen diren laneko arriskuko egoera ohikoenak eta horiek 
saihesteko hartu beharreko prebentzio-neurriak azaltzea. 
EI1.7 Artelatz-baso batean kortxoa kentzeko lanak prestatzea: 

• Artelatz-basoa ezagutzea eta kortxoa kentzeko lanen ibilbide posible bat ezartzea. 
• Eguraldia behatzea eta lanei buruzko erabakiak hartzea. 
• Ustiatu gabeko artelatzak identifikatzea. 
• Kortxoa kentzeko erreminta, material, makina edota ekipamenduen mantentze-lanak egitea. 
• Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta 

aplikatu beharreko araudia betez egitea 
A2: Kortxoa kentzeko prozesua azaltzea, eta kasu praktiko batean, artelatzei kortxoa kentzea, betiere kalterik eragin gabe. 

EI2.1 Artelatzaren biologiaren eta ekologiaren oinarrizko alderdiak azaltzea, kortxoaren produkzioari eta kortxoa 
kentzeko lanak egiteari dagokienez. 
EI2.2 Kortxoa kentzeko prozesua deskribatzea, prozesu horren etapak modu ordenatuan azalduta, eta etapa horietako 
bakoitzaren zailtasun teknikoak eta baldintzatzaileak aipatuta. 
EI2.3 Adarrei kortxoa kentzeko lanen espezifikotasunak azaltzea, bereziki, lurrean edota eskailera baten gainean egiten 
direnean. 
EI2.4 Kortxoa kentzeko lanak egiteko erabiltzen diren erreminta, material, makina edo ekipamenduetako bat aurkeztuta, 
dagokion lan-etaparekin lotzea eta horrekin lan egitea. 
EI2.5 Kortxoa kentzeko lanetan sortzen diren laneko arriskuko egoera ohikoenak eta horiek saihesteko hartu beharreko 
prebentzio-neurriak azaltzea. 
EI2.6 Artelatz-baso batean kortxoa kentzeko lanak egitea: 

• Artelatza behatzea eta berezko lana antolatzea. 
• Beharrezko parametro dasometrikoak neurtzea eta lanari aplikatzea. 
• Artelatzari kortxoa kentzea, betiere baldintzatzaile teknikoei jarraikiz. 
• Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta 

aplikatu beharreko araudia betez egitea, bereziki, lanak lurrean edota eskailera baten gainean egiten ez 
direnean. 

A3: Kortxo-xaflen prestaketa azaltzea, eta kasu praktiko batean, horiek ataletan zatitzea, pisatzea eta kalitateen arabera 
sailkatzea. 32 

 
 
 

 



 
 

Baso-aprobetxamenduak 

EI3.1 Kortxo-xaflen neurri ohikoenak —kortxo-industriak onartzen dituenak— zeintzuk diren adieraztea. 
EI3.2 Segurtasun-baldintzetan kortxo-panak ataletan zatitzeko teknikak azaltzea. 
EI3.3 Kortxo-pilak sortzeko teknikak deskribatzea, kokapen hoberenen ezaugarriak aipatuta. 
EI3.4 Ezaugarri morfologiko eta teknologikoei jarraikiz, kortxo-kalitate desberdinak nola bereizten diren azaltzea. 
EI3.5 Kortxo-xaflak prestatzeko eta manipulatzeko erabiltzen diren erreminta, material, makina edo ekipamenduetako 
bat aurkeztutakoan, dagokion lan-etaparekin lotzea eta horrekin lan egitea. 
EI3.6 Kortxo-xaflen prestaketan sortzen diren laneko arriskuko egoera ohikoenak eta horiek saihesteko hartu beharreko 
prebentzio-neurriak azaltzea. 
EI3.7 Kortxo-xaflen manipulazioa eta sailkapena egitea: 

• Kortxo-panak ataletan zatitzea, neurri egokiko xaflak sortzeko. 
• Kortxo-xaflak eta -hondarrak kalitateen arabera sailkatzea. 
• Pilak sortzeko punturik komenigarrienak ezartzea. Kortxoa pisatzea. 
• Lan horiek ekonomikoki balioesteko kalkuluak egitea. 
• Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta 

aplikatu beharreko araudia betez egitea. 
 

Edukiak: 
1. Artelatza eta artelatz-basoak: 

- Artelatzaren morfologia. Barne-azala edo ama-geruza. 
- Kanpo-geruza. Bornizoa, bornizoaren ondorengo kortxoa eta ugalketa-kortxoa. 
- Erlauntzak. Lentizelak. Fisiologiaren oinarrizko alderdiak, kortxoaren aprobetxamenduari dagokionez. 
- Artelatz-basoaren ezaugarri klimatiko, edafologiko eta botanikoak. 

2.  Kortxoa kentzeko lanak eta kortxoa: 
- Kortxoa kentzeko irizpideak: errentagarritasun handiena, teknologikoa eta bestelakoak. Kortxoa kentzeko lanen 

efektuak eta ondorioak. 
- Kortxoa kentzeko garaia eta baldintzatzaile meteorologikoak. 
- Zuritze-lanak: hasiera, maiztasuna eta motak. 
- Kortxoa kentzeko lanen garaiera eta diametroa. Kortxoa kentzeko lanen koefizienteak. 
- Kortxoaren kalitatea: ezaugarriak finkatzen dituzten motak eta parametroak (kalibrea, ehundura, porositatea eta 

jatorria). 
3.  Kortxoa kentzeko prozesua: 

- Kortxoa kentzeko prozesuaren etapen zailtasun teknikoak eta baldintzatzaileak. 
- Berezko lana antolatzeko teknikak. 
- Kortxoa kentzeko eragiketetan erabilitako erreminta, lanabes, ekipamendu eta makinak. 
- Panak ataletan zatitzea. Kortxo-xaflen pilak eraikitzea. 
- Izakinak kalkulatzeko azaleko teknikak, errendimenduen kalkulua eta aurrekontu txikiak egitea. 

4.  Kortxoa kentzeko jarduerarekin lotutako oinarrizko araudia: 
- Baso-legeria. Ingurumen-araudia. 
- Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia. 
- Kortxoa kentzeko lanei buruzko legeria espezifikoa. 

 
 
 
6. prestakuntza-modulua:  
BASO-TRAKTOREEN MANEIUA ETA MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: MF1121_ 2 

6 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1121_2: Baso-traktoreak maneiatzea eta horien mantentze-lanak egitea. 
 
Iraupena: 110 ordu 
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NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

6.1 prestakuntza-atala 
BASO-TRAKTOREEN FUNTZIONAMENDUA ETA MANTENTZE-LANAK 
 
Kodea: UF0273 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Tailerraren osagaiak deskribatzea eta tailerra lan-baldintza onetan egon dadin prestatzea. 

EI1.1.Nekazaritza- eta baso-tailerretan gehien erabilitako erremintak eta makinak deskribatzea. 
EI1.2.Erreminta eta makinak lotzea horiek erabiltzeko eragiketekin. 
EI1.3.Erabilitako material-mota guztien ezaugarriak azaltzea. 
EI1.4.Nekazaritza- eta baso-tailerra baldintza ezin hobeetan mantentzea: 

• Tailerra ezin hobeki ordenatuta dagoela egiaztatzea, eta hala ez bada, ordenatzea. 
• Erreminta eta makinak erabilera-egoera onean daudela egiaztatzea, eta hala ez bada, beharrezko 

mantentze-lanak egitea. 
• Sargai-premiak detektatzea. 
• Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta 

aplikatu beharreko araudia betez egitea.  
A2: Tailerreko makina eta erreminten maneiua azaltzea eta matxura txikiak konpontzeko beharrezko abileziarekin 
maneiatzea, betiere segurtasun- eta osasun-neurriak beteta. 

EI2.1.Makina eta erreminta bakoitzarekin lan egiteko behar diren norbera babesteko ekipamenduak deskribatzea. 
EI2.2.Tailerreko makina bakoitzaren segurtasun-elementuak identifikatzea. 
EI2.3. Makina bakoitzaren funtzionamendua eta laneko kalitate-irizpideak azaltzea. 
EI2.4. Nekazaritza- eta baso-traktoreetan gertatutako matxura txikiak identifikatzea, eta hala badagokio, konpontzea: 

• Erabiliko diren makinekin lan egiteko behar den norbera babesteko ekipamendua erabilera-egoera onean 
dagoela egiaztatzea, eta hala ez bada, baztertzea. 

• Makinen segurtasun-elementuak egoera egokian daudela egiaztatzea. 
• Makinak eta erremintak behar den abileziarekin maneiatzea lana kalitatezkoa izatea lortzeko. 
• Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta 

aplikatu beharreko araudia betez egitea. 
A3: Motorren funtzionamendua azaltzea eta motorrak desmuntatzea eta muntatzea 

EI3.1.Baso-traktoreetan erabilitako motor-mota bakoitzaren funtzionamendua azaltzea. 
EI3.2.Motorren zatiak deskribatzea. 
EI3.3.Motor bakoitzaren ezaugarriak azaltzea. 
EI3.4.Funtzionamendu onerako egindako doikuntza guztiak nola egiten diren azaltzea. 
EI3.5.Nekazaritza- eta baso-traktore baten motorra desmuntatzea eta muntatzea: 

• Ezaugarriak zehaztea. 
• Zatiak identifikatzea. 
• Piezak erreminta egokiekin eta modu ordenatuan ipinita desmuntatzea. 
• Beharrezkoa bada, piezak garbitzea. 
• Motorra ordena egokia errespetatuta eta azkoinen beharrezko estutze-presioarekin muntatzea. 
• Beharrezko egiaztapenak eta erregulazioak egitea, betiere fabrikatzailearen argibideei jarraikiz. 
• Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta 

aplikatu beharreko araudia betez egitea. 
A4: Traktoreek behar dituzten aldian behingo mantentze-lanak deskribatzea eta mantentze-lan horiek egitea, betiere 
eskuliburuko argibideei jarraikiz. 

EI4.1.Elikadura-sistemaren osagaiak eta funtzionamendua azaltzea. 
EI4.2.Hozte-sistemaren zatiak eta funtzionamendua deskribatzea. 
EI4.3.Traktorearen koipeztatze-puntuak zerrendatzea eta koipeztatze hori egiteko modua azaltzea. 
EI4.4.Traktorearen sistema elektrikoaren funtzionamendua eta osagaiak azaltzea. 
EI4.5.Airea iragazteko sistemak deskribatzea. 34 

 
 
 

 



 
 

Baso-aprobetxamenduak 

EI4.6.Traktorearen transmisio-sistema azaltzea. 
EI4.7.Sistema hidraulikoaren funtzionamendua azaltzea. 
EI4.8.Gurpil-traktoreen eta kate-traktoreen ezaugarriak deskribatzea. 
EI4.9.Nekazaritza- eta baso-traktore baten aldian behingo mantentze-lanak egitea: 

• Traktorearen erabilera-eskuliburua interpretatzea. 
• Traktorean jardungo den tokia lokalizatzea. 
• Beharrezko erreminta eta/edo makina hautatzea. 
• Narriatutako elementua edo pieza ateratzea. 
• Arazoa konpontzea edota elementuak edo piezak berriekin ordezkatzea. 
• Piezak, edo hala badagokio, ordezko piezak berriz ere muntatzea. 
• Traktorea likidoz berriz bete behar bada, gomendatutako mailak errespetatzea. 
• Dena behar bezala dabilela egiaztatzea. 
• Araudiari jarraikiz, sortutako hondakinak edota azpiproduktuak tratatzea. 
• Mantentze-lanen parte bat osatzea, egindako eragiketak eta ikusitako gorabeherak idatzita. 
•  Aurreko lanak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz 

eta aplikatu beharreko araudia betez. 
 
Edukiak: 
1.  Baso-tailerra: 

- Beharrezko tokiak eta altzariak. 
- Antolamendua. Erremintak. 
- Neurtzeko gailuak eta ekipamenduak. 
- Banku-torlojua. Koipeztatzeko ekipamenduak. 
- Errematxagailua. Esmerila. Zulagailua. Disko-makina. Zerrak. Lixagailua. 
- Piezak garbitzeko makina. Soldatzeko makinak eta ekipamenduak. 
- Aire-konpresorea eta ekipamendu pneumatikoa. 
- Ekipamenduen prestaketa eta mantentze-lanak. 
- Sargaiak eta ordezko piezak. 
- Hondakinak eta hondakin-materialak desagerraraztea. 
- Seinaleztapena. Norbera babesteko ekipamenduak. 
- Sute-kasuetarako jardunak. 
- Segurtasun- eta osasun-neurriak. 
- Ingurumen-araudia eta araudi espezifikoa. 

2.  Motorrak: 
- Ezaugarriak eta funtzionamendua. 
- Motorraren zatiak. Erregulazioak. 
- Elikadura-sistema: Diesel-motorrak. Gasolina-motorrak 
- Hozte-sistema: Aire bidez. Ur bidez 
- Koipeztatze-sistema. 
- Abiarazteko sistema. 
- Aire-iragazketak. 
- Kontsumoak. Potentzia. 

3.  Traktoreak: 
- Motak: ezaugarriak, prestazioak eta aplikazioak. 
- Osagaiak: txasisa, transmisioa, sistema hidraulikoa, sistema elektrikoa, direkzioa, balaztak, gurpilak, kateak eta 

aginte-postua. 
- Matxura ohikoenak. Aldizkako mantentze-lanak. Balio-bizitza. Ordu-kostuak. 

 
 
6.2 prestakuntza-atala 
BASO-TRAKTOREEN MANEIUA 
 
Kodea: UF0274 
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NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Aginte-elementuak azaltzea eta traktoreak maneiatzea. 

EI1.1.Traktore baten aginte-elementuak eta adierazleak deskribatzea. 
EI1.2.Erregulazio-prozedura desberdinak azaltzea. 
EI1.3.Traktoreak maneiatzeko teknikak azaltzea. 
EI1.4.Baso-traktorearen erabileran egon daitezkeen arrisku-faktore eta -egoera ohikoenak eta horien ondorioak 
identifikatzea. 
EI1.5.Baso-traktorearen funtzionamenduak ingurumenean izan ditzakeen eragin-faktoreak identifikatzea. 
EI1.6.Ingurumena babesteko neurriek —derrigorrezkoek eta borondatezkoek— duten garrantzia justifikatzea. 
EI1.7.Norbera babesteko arropa eta elementuei dagokienez, propietateak zerrendatzea eta horiek erabiltzeko modua 
azaltzea. 
EI1.8.Nekazaritza- eta baso-traktoreekin bide publikoan zirkulatzeko zirkulazio-arau espezifikoak azaltzea. 
EI1.9.Nekazaritzako tresna eta/edo makinen akoplamendu-metodoak deskribatzea. 
EI1.10.Istripu-kasuetan aplikatu beharreko lehen laguntzako teknikak azaltzea 
EI1.11.Baso-traktore bat maneiatzea nekazaritzako tresna edo makina akoplaturen batekin: 

• Traktorea lana egiteko egoera onean dagoela egiaztatzea. 
• Egin nahi den lanera egokitutako nekazaritzako tresna edo makina egokiaren krokadura egitea. 
• Ekipamendua bide publikoan zirkulatzeko prestatzea, zirkulazio-arauak betez. 
• Erregulazioak egiaztatzea eta lana egiteko dagozkion doikuntzak egitea. 
• Eskatutako abileziarekin maniobrak egitea, kalitatezko emaitza lortzeko. 
 

Edukiak: 
1.  Baso-traktoreen maneiua: 

- Baso-traktoreak gidatzeko teknikak. 
- Baso-traktorea maneiatzeko eta gidatzeko segurtasun-arauak. 
- Aginte-koadroko seinaleztapen-kodea. Eragintza-elementuak eta horien funtzioa. 
- Lan-aldagarriak: abiadura, potentzia-eskaera, doikuntzak eta erregulazioak, lan-ibilbideak eta -zirkuituak. 
- Lanera egokitutako nekazaritzako tresna eta makinen krokadura.  
- Akoplatutako nekazaritzako tresna edo makinekin bide publikoetan zirkulatzeko arauak. 
- Kontrol- eta maneiu-gailuak. 
- Makinak erregulatzeko eta doitzeko prozedurak 

2.  Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia baso-makinen erabileran: 
- Segurtasun-elementuak. Baso-makinetako babes-elementuak. 
- Arriskuen ebaluazioa eta hartu beharreko prebentzio-neurriak (segurtasuna eta osasuna). 
- Ergonomia e higienea baso-makinen maneiurako. 
- Arrisku-egoera bereziak. 
- Lehen laguntzak eta arrisku-egoera ohikoenak baso-makinen erabileran eta horien ondorioak. 
- Oinarrizko teknika sanitarioak. 
-  Makinak eta nekazaritzako tresnak eta haien lanak ingurumenean duten inpaktuarekin erlazionatzea. 
- Baso-makinen funtzionamenduak ingurumenean dituen eragin-faktoreak. 

 
 
 
 

7 7. prestakuntza-modulua:  
BASO-APROBETXAMENDUKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0063_ 2 36 

 
 
 

 



 
 

Baso-aprobetxamenduak 

Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zuhaitzak motozerrarekin ipurditik moztea eta prozesatzea, betiere hainbat teknika erabiliz, ahalik eta zur-kantitate 
handiena lortzeko eta arriskuak minimizatzeko.  

EI1.1 Larrialdi-kasuan gauzatu beharreko jarduna aurreikustea.  
EI.1.2 Beharrezkoa izan litekeen (baita gerta litezkeen gorabeherak aurreikusteko ere) lan-ekipamendua dagoela eta 
lan-ekipamendu hori erabilera-baldintza egokitan dagoela egiaztatzea. EI.1.3 Zuhaitza ipurditik moztu baino lehenagoko 
eragiketak egitea: langunea seinaleztatzea, zuhaitzaren oinarria eta ihesbideak garbitzea, oinarriko adarrak moztea eta 
zuhaitzak ipurditik mozteko gunean pertsona edo animalientzat arriskurik ez dagoela kontrolatzea.  
EI1.4 Hainbat diametro, inklinazio eta egoera fisiologikoko zuhaitzak ipurditik moztea.  
EI1.5 Katigatutako zuhaitzen egoerak konpontzea.  
EI1.6 Adarrak mozteko eragiketak eta markaketa teknika egokien bitartez egitea.  
EI1.7 Fustea eskatutako luzeran trontzatzea.  
EI1.8 Ohol-enborrak kalitateen arabera bereizita pilatzea, geroago basotik ateratzeko lanak errazteko. EI1.9 Langunea 
ordenatuta eta garbi uztea, eta beharrezkoa izanez gero, seinaleztatzea, gerta litezkeen istripuak saihesteko.  
EI1.10 Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 
beharreko araudia betez egitea.  

A2: Basoko uzta-makina maneiatzea, zur-aprobetxamendua ahalik eta errendimendurik handienarekin eta ingurumena 
beteta egiteko.  

EI2.1 Jarduna gauzatuko den lurzatia in situ aztertzea, arriskuguneak lokalizatuz eta berezko lana planifikatuz.  
EI2.2 Makina lurzatian gidatzea, arrisku-egoera desberdinetan maniobratuz. EI2.3 Makina aparkatzea, seguru gera 
dadin eta ahalik eta zuhaitz-kopuru handienerako sarbidea izan dezan.  
EI2.4 Makina lana egiteko programatzea, xedea nahi diren produktuak lortzea izanik.  
EI2.5 Lurzatiko zuhaitz-mota desberdinen aprobetxamendua egitea, eskatutako produktuak lortuz.  
EI2.6 Ohol-enborrak pilatzea eta kalitateen arabera banantzea, basotik ateratzeko geroagoko fasearekin bat datorrela 
eta mozketa-hondarren mordotzea egokia dela begiratuta, ahalik eta ingurumen-inpakturik txikiena gerta dadin.  
EI2.7 Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 
beharreko araudia betez egitea.  

A3: Basotik ateratzeko lanak egitea, horretarako behar diren teknika eta baliabideekin.  
EI3.1 Basotik ateratzeko lanak optimizatzeko behar diren metatze-puntuak zehaztea.  
EI3.2 Zura ateratzeko ordena zehaztea.  
EI3.3 Ohol-enbor, fuste eta/edo zuhaitz osoen krokadura egitea.  
EI3.4 Ateratze-bideak eta egin beharreko lanak hasteko guneak zehaztea.  
EI3.5 Eskuragarri dauden baliabideekin basotik ateratzeko lanak egitea.  
EI3.6 Aurretiaz zehaztutako puntuetan metatze-lanak egitea, betiere zura kalitateen arabera bereizita.  
EI3.7 Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 
beharreko araudia betez egitea.  

A4: Azpiproduktuen tratamendua egitea, mendia geroago lanak egiteko egoera onean gera dadin.  
EI4.1  Mozketaren hondarrak ezpaltzea.  
EI4.2 Landare-hondarrak paketatzea, geroago trata daitezen.  
EI4.3 Ohol-enborrak errotik ateratzea, eta geroago, zamatzeko tokietaraino eramatea.  
EI4.4 Mozketagunean azken garbiketa eta egokitzapena egitea, sastrakaz garbitzeko makinarekin.  
EI4.5 Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 
beharreko araudia betez egitea.  

A5: Zuhaitz batera igotzea eta bertan mugitzea.  
EI5.1 Zuhaitzaren egoera eta itu posibleak berrikustea, beharrezko segurtasun-neurriak hartzeko.  
EI5.2 Igotzeko ekipamendua berrikustea eta behar bezala ipintzea.  
EI5.3 Zuhaitzean lanerako ainguraketa-puntu ezin hobeak aukeratzea.  
EI5.4 Igotzeko eta erreskatatzeko beharrezko sistemaren instalazioa egitea.  
EI5.5 Zuhaitzera igotzea sistema askagaitz batekin.  
EI5.6 Zuhaitzean mugitzea, beharrezkoa denean ainguraketak mugituz, eta betiere, gutxienez, ainguraketa-puntu bati 
eutsita.  
EI5.7 Lan-puntuan modu ergonomikoan kokatzea, eta gutxienez, lanei hasiera eman baino bi ainguraketa-puntu 
lehenago.  

37 EI5.8 Zuhaitzetik abiadura txikian jaistea, soka bero ez dadin, eta soka lurreraino iristen dela egiaztatuta.  
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Profesionaltasun-ziurtagiria 

EI5.9 Igotzeko ekipamendua modu seguru eta ordenatuan jasotzea, erabilera-baldintzetan utziz.  
EI5.10 Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 
beharreko araudia betez egitea.  

A6: Kortxoaren aprobetxamendurako eragiketak egitea, betiere zuhaitza kaltetu gabe eta eskatutako eraginkortasun eta 
segurtasunez.  

EI6.1 Jarduna gauzatuko den artelatz-basoa ezagutzea, berezko lana antolatzeko, betiere pilatze-ibilbideak eta -puntuak 
ezarriz.  
EI6.2 Parametro dasometrikoak neurtzea eta zuhaitzaren baldintza fisiologikoen eta eguraldiaren eta baldintza legalen 
arabera erabaki teknikoak hartzea, zuritze-lanak egiteko. EI6.3 Erreminta espezifikoekin artelatzari kortxoa kentzea, 
betiere baldintzatzaile teknikoei jarraikiz.  
EI6.4 Kortxo-panak ataletan zatitzea, neurri egokiko xaflak sortzeko.  
EI6.5 Kortxo-xaflak eta -hondarrak kalitateen arabera sailkatzea.  
EI6.6 Kortxoa pisatzea.  
EI6.7 Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 
beharreko araudia betez egitea, bereziki, lanak lurrean edota eskailera baten gainean egiten ez direnean. 

 
Edukiak: 
1. Basoko zur-aprobetxamenduak.  

- Lurzatia “in situ” aztertzea, lokalizatzea eta identifikatzea.  
- Zuhaitzak motozerrarekin ipurditik moztea eta prozesatzea.  
- Zuhaitzak basoko uzta-makinarekin ipurditik moztea eta prozesatzea.  
- Zura basotik ateratzea.  
- Zura kalitateen arabera bereiztea karga-puntuetan.  

2. Basoko aprobetxamenduak, zuraren alorrekoak ez direnak.  
- Mozketaren hondarrak ezpaltzea.  
- Paketatze-eragiketak egitea.  
- Ohol-enborrak errotik ateratzea.  
- Hondarrak sastrakaz garbitzeko makinarekin birrintzea.  
- Kortxoaren aprobetxamendua egitea.  

3. Zuhaitzetara igotzeko teknika.   
- Lanlekua eta zuhaitzaren egoera berrikustea.  
- Euspen- eta segurtasun-elementu pertsonalak ipintzea eta doitzea.  
- Ainguraketa-puntuak ipintzea zuhaitzaren ezaugarrien eta egin beharreko lanaren arabera.  
- Igotzeko eta erreskatatzeko sistemaren instalazioa.  
- Zuhaitzera igotzea, bertan mugitzea eta bertatik jaistea.  
- Erreskate-simulazio bat egitea.  

4. 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.  Aurkako klima-baldintzetara egokitzea.  
- Orientazio-zentzuaren hezkuntza.  
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea”. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF1116_2 
Zuhaitzak motozerrarekin 
ipurditik moztea eta 
prozesatzea. 

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-ingeniaria 
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa edo 

basogintzako ingeniari teknikoa 
• Baliabide naturalen eta paisajistikoen 

kudeaketa eta antolamenduko goi-mailako 
teknikaria. 

• Basogintzaren eremuko nekazaritzaren 
lanbide-arloko lanbide-ziurtagiria, 3. maila. 

1 urte 3 urte 

MF1117_2 
Zuhaitzak basoko uzta-
makinarekin ipurditik moztea 
eta prozesatzea 

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-ingeniaria 
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa edo 

basogintzako ingeniari teknikoa 
• Baliabide naturalen eta paisajistikoen 

kudeaketa eta antolamenduko goi-mailako 

teknikaria. 
• Basogintzaren eremuko nekazaritzaren 

lanbide-arloko lanbide-ziurtagiria, 3. maila. 

1 urte 3 urte 

MF1118_2 
Baso-azpiproduktuak 
basotik ateratzea eta 
tratatzea 

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-ingeniaria 
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa edo 

basogintzako ingeniari teknikoa 
• Baliabide naturalen eta paisajistikoen 

kudeaketa eta antolamenduko goi-mailako 

teknikaria. 
• Basogintzaren eremuko nekazaritzaren 

lanbide-arloko lanbide-ziurtagiria, 3. maila. 

1 urte 3 urte 

MF1119_2 
Zuhaitzetan garaierako lanak 
egitea 

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-ingeniaria 
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa edo 

basogintzako ingeniari teknikoa 
• Baliabide naturalen eta paisajistikoen 

kudeaketa eta antolamenduko goi-mailako 

teknikaria. 
• • Basogintzaren eremuko nekazaritzaren 

lanbide-arloko lanbide-ziurtagiria, 3. maila. 

1 urte 3 urte 

MF1120_2 
Kortxoa kentzeko lanak 
egitea 

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-ingeniaria 
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa edo 

basogintzako ingeniari teknikoa 
• Baliabide naturalen eta paisajistikoen 

kudeaketa eta antolamenduko goi-mailako 

teknikaria. 
• Basogintzaren eremuko nekazaritzaren 

lanbide-arloko lanbide-ziurtagiria, 3. maila 

1 urte 3 urte 

MF1121_2 
Baso-traktoreen maneiua eta 
mantentze-lanak 

• Nekazaritza-ingeniaria edo mendi-ingeniaria 
• Nekazaritza-ingeniari teknikoa edo 

basogintzako ingeniari teknikoa 
• Baliabide naturalen eta paisajistikoen 

kudeaketa eta antolamenduko goi-mailako 

teknikaria. 
• Basogintzaren eremuko nekazaritzaren 

lanbide-arloko lanbide-ziurtagiria, 3. maila 

1 urte 3 urte 
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Baso-aprobetxamenduak 

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. 

 
 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 
Erabilera anitzeko gela 30 50 

Baso-tailerra 120 120 

Baso-finka 10 Ha gutxi gorabehera. 10 Ha gutxi gorabehera. 
Baso-biltegia 40 80 
 

 
PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 6. M 
Erabilera anitzeko gela X X X X X X 

Baso-biltegia X X X X X X 

Baso-finka X X X X X  

Baso-tailerra X X X X X X 
 

 
PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

− Errotuladorez idazteko arbelak 
− Ikus-entzunezko ekipoak 
− Orri birakariak 
− Gelako materiala. 
− Irakaslearentzako mahaia eta aulkiak 
− Ikasleentzako mahaia eta aulkiak 
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NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Baso-tailerra 

− Baso- edo nekazaritza-traktore egokitua, atoiarekin 
− Motozerrak eta ekipamendu osagarriak. 
− Sastrakaz garbitzeko makinak 
− Basoko uzta-makina 
− Autokargagailuak 
− GPSa 
− Ezpal-makina 

Baso-tailerra 

− Baso- edo nekazaritza-traktore egokitua, atoiarekin 
− Igotzeko eta jasotzeko ekipamenduak: Habailatxoa. Kordinoa. Sokak. 

Mosketoiak. Arnesak. Eslingak. Gorguzak. Palmera-bizikleta. Otarra 
− Sistema askagaitz mekanikoak 
− Eskailerak 
− Pertiga-zerrotea 
− Seinaleztapen eta markaketarako baliabideak eta materialak. 
− Ekipamendu osagarria: Eraispen-palanka, aizkora, falkak eta mazoa, besteak 

beste. 
− Gerrikoa honako hauekin: uhal autobilgailua, kakoa, kurrikak, limak, 

motozerraren giltzak eta lehen laguntzako ekipamendua. 
− Dibidieta. 
− Makinen oinarrizko mantentze-lanetarako piezak. 
− Kortxoaren kalibrea neurtzeko erregela. 
− Zorrozteko harria. 
− Zorrozteko gidak motozerra-kateetarako. 
− Kortxorako aizkora. 
− Burja. 
− Ataletan zatitzeko labana. 
− Kortxoa kentzeko gailu mekanikoa. 
− Tailerrerako eskuzko erremintak: giltzak, aliketak, kurrikak, mailuak, 

bihurkinak, hotzeko zizelak, graneteak, egozkailuak, burilak, marrazleak, 
limak, ateragailuak, errematxagailuak, xafla ebakitzeko guraizeak eta 
koipeztagailua. 

− Muntaketa-ekipamendua motozerra-kateetarako. 
− Neurtzeko ekipamenduak: kalibrea, torloju mikrometrikoa, eskuaira, galgak, 

harietarako orrazia, biraketen kaptadorea. 
− Ekipamendu elektrikoak: bateria-kargagailuak, soldagailuak, esmerila, 

esmerilagailua, zulagailua, bateria-bihurkina, zerra zirkularra, inguratzeko 
zerra, presio-garbigailua, piezak garbitzeko makina, aire-konprimagailua eta 
osagarriak. 

− Lan-bankuak. 
− Katu hidraulikoa edo jasogailua. 
− Motorrak. 
− Baso-lanetarako norbera babesteko ekipamenduak: botak, kaskoak, 

betaurrekoak edota mozketen aurkako galtzak, besteak beste. 
− Lehen laguntzetarako botika-kutxa. 

Baso-biltegia − Produktuak eta materialak gordetzeko apalategiak. 

Baso-finka − Hainbat espezie eta tamainatako zuhaitzak dituen finka. 
 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
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Baso-aprobetxamenduak 

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 urte baino gehiagokoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu 

izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, 

ezartzen den araudiaren arabera. 
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