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Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
BASO-APROBETXAMENDUETAKO JARDUERA OSAGARRIAK 
 
KODEA 
AGAR0209 
 
LANBIDE-ARLOA 
Nekazaritza. 
 
LANBIDE-EREMUA 
Basoa 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
AGA398_1 Baso-aprobetxamenduetako jarduera osagarriak (2008ko uztailaren 11ko 1179/2008 EDa). 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
1 
 
GAITASUN OROKORRA 
Baso-produktuen aprobetxamendurako beharrezko jarduera osagarriak egitea, laneko argibideei edo planari jarraikiz, 
kalitate- eta eraginkortasun-irizpideak aplikatuta eta laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko araudia beteta. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC1290_1: Zur-aprobetxamenduetako jarduera osagarriak egitea. 
- UC1291_1: Kortxoa kentzeko eragiketetako jarduera osagarriak egitea. 
- UC1292_1: Merkatura daitezkeen fruituak, haziak, onddoak, landareak eta bestelako baso-produktuak biltzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
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 basogintzaren eta baso-ustiapenaren azpisektorean dihardu, honako produkzio-jarduera 
hauetan: Baso-ustiategiak. Baso-aprobetxamenduetako enpresak. 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
9543.1028 Baso-peoia. 
9543.1028 Baso-ustiategietako peoia. 
9543.1028 Basogintza-tratamenduetako enpresetako peoia. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF1290_1 
Zur-aprobetxamenduetako lan osagarriak. 50   

MF1291_1 
Kortxoa kentzeko eragiketetako lan osagarriak. 50   

UF0965: Erretxina 
ateratzea. 30 

UF0966: Basoko 
onddoen bilketa. 50 MF1292_1 

Merkatura daitezkeen fruituen, hazien, onddoen, 
landareen eta bestelako baso-produktuen bilketa. 

130 
UF0967: Merkatura 
daitezkeen fruituen, 
hazien, onddoen, 
landareen eta bestelako 
baso-produktuen bilketa. 

50 

MP0200 
Baso-aprobetxamenduetako eragiketa osagarrietako 
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak. 

40   

IRAUPENA, GUZTIRA 270  
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1. gaitasun-atala 
ZUR-APROBETXAMENDUETAKO JARDUERA OSAGARRIAK 

EGITEA 
 

2. gaitasun-atala 
KORTXOA KENTZEKO ERAGIKETETAKO JARDUERA 

OSAGARRIAK EGITEA 
 

3. gaitasun-atala 
MERKATURA DAITEZKEEN FRUITUAK, HAZIAK, ONDDOAK, 

LANDAREAK ETA BESTELAKO BASO-PRODUKTUAK BILTZEA 
 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1. gaitasun-atala:  
ZUR-APROBETXAMENDUETAKO JARDUERA OSAGARRIAK EGITEA 

 
1 

Kodea: UC1290_1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Neurketa eta seinalatzeetan lan osagarriak egitea, betiere emandako argibideei jarraikiz. 

BI1.1 Sasitzak eta zuhaitzera iristea zailtzen duten bestelako oztopoak kentzen dira. 
BI1.2 Diametro-neurketak argibideei jarraikiz egiten dira eta datuak argi eta garbi jakinarazten dira. 
BI1.3 Adierazitako zuhaitzen seinalatzeak ikusteko tokietan eta argitasunez egiten dira, akatsik ez eragiteko. 
BI1.4 Lanak eskatutako unean egiten dira, adierazitako lanabesekin eta segurtasun-baldintzetan. 
BI1.5 Erraz maneia daitezkeen erabilitako ekipamendu, erreminta eta makinak erabilera-egoera onean daudela 
egiaztatzen da, eta horretaz gain, garbitzen dira, lehen mailako mantentze-lanak egiten zaizkie eta ordenatzen 
dira. 
BI1.6 Neurketak eta seinalatzeak egiteko eragiketa osagarriak, batetik, laneko arriskuak prebenitzeko plana eta 
segurtasun-plana betez egiten dira, eta bestetik, ingurumena eta araudi espezifikoa betez. 

LB2: Zuren eta egurren aprobetxamendurako lanetan laguntzea, betiere argibideei jarraikiz, basotik ateratzeko lanak 
errazteko eta arintzeko. 

BI2.1 Ohol-enborrak jasotako argibideei jarraikiz sailkatzen dira, karga-puntuan bereizita ipintzeko. 
BI2.2 Ohol-enborrak jasotako argibideei jarraikiz pilatzen dira. 
BI2.3 Dibidieta, zabaldu ondoren, fusteetan krokatzen da. 
BI2.4 Lanak eskatutako unean egiten dira, adierazitako lanabesekin eta segurtasun-baldintzetan. 
BI2.5 Erraz maneia daitezkeen erabilitako ekipamendu, erreminta eta makinak erabilera-egoera onean daudela 
egiaztatzen da, eta horretaz gain, garbitzen dira, lehen mailako mantentze-lanak egiten zaizkie eta ordenatzen 
dira. 
BI2.6 Zuren eta egurren aprobetxamenduko eragiketa osagarriak, batetik, laneko arriskuak prebenitzeko araudia 
eta segurtasun-plana betez egiten dira, eta bestetik, ingurumena eta araudi espezifikoa betez. 

LB3: Azpiproduktuen tratamendua egitean lan osagarriak egitea, betiere argibideei jarraikiz, makinako langilearen lana 
errazteko eta arintzeko. 

BI3.1 Makinarekin eskuratu ezin diren hondarrak lekuz aldatzen dira, hondar horiek biltzea ahalbidetzen duten 
tokietaraino. 
BI3.2 Azpiproduktuen tratamendurako makinak eskuz elikatzen dira metodo mekanizaturik ez dagoenean edota 
zirkunstantziak direla-eta gomendagarria denean. 
BI3.3 Lanak eskatutako unean egiten dira, adierazitako lanabesekin eta segurtasun-baldintzetan. 
BI3.4 Erraz maneia daitezkeen erabilitako ekipamendu, erreminta eta makinak erabilera-egoera onean daudela 
egiaztatzen da, eta horretaz gain, garbitzen dira, lehen mailako mantentze-lanak egiten zaizkie eta ordenatzen 
dira. 
BI3.5 Azpiproduktuen tratamendurako eragiketa osagarriak, batetik, laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta 
segurtasun-plana betez egiten dira, eta bestetik, ingurumena eta araudi espezifikoa betez. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak
Neurtzeko ekipamenduak: uhalak, fortzipulak, zundaketa-mailua eta azalen kalibragailua. Seinaleztapen eta 
markaketarako baliabideak eta materialak. Aizkora. Basotik ateratzeko baliabideak eta ateratze-baliabideak: dibidieta, 
kakoak eta krokagailuak, besteak beste. Azpiproduktuen aprobetxamendurako makinak: sasi-garbitzeko makinak, 
besteak beste. 
Produktuak eta emaitzak 
Egindako neurketak eta seinalatutako zuhaitzak. Hautatutako, taldekatutako eta bestelako azpiproduktuetatik 
banandutako ohol-enborrak. Karga-puntuan sailkatutako fuste eta/edo ohol-enborrak. Ezpalduriko, sastrakaz garbitutako 
edota paketatutako baso-azpiproduktuak. Mantentze-lanak egin zaizkien eta erabilera-egoera onean dauden 
ekipamendu, erreminta eta makinak. 
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Erabilitako edo sortutako informazioa 
Baso-espezieen katalogoak. Aprobetxamenduen proiektu edo plan teknikoa. Produkzio-taulak eta zur eta egurren 
prezio-zerrenda. Makina eta ekipamenduen erabilerarako eta oinarrizko mantentze-lanetarako eskuliburuak. Laneko 
Arriskuak Prebenitzeari buruzko fitxak eta Segurtasun-planak. Segurtasunari buruzko indarreko araudia eta legeria 
espezifikoa. 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
KORTXOA KENTZEKO ERAGIKETETAKO JARDUERA OSAGARRIAK 
EGITEA 

 
Kodea: UC1291_1 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Kortxoa eraginkortasun eta segurtasunez lortzeko, kortxoa kentzeko prestaketa-eragiketa osagarriak egitea. 

BI1.1  Finka barrenetik eta mugetan zehar arakatzen da, goragoko mailako teknikari baten laguntzarekin, kortxoa 
kendu behar zaien unadak eta/edo artelatzak identifikatzeko. 
BI1.2 Kortxoa kentzeko gutxieneko zirkunferentziara iritsi diren eta lehen aldiz zurituko diren artelatzen markaketa. 
BI1.3 Kortxoa kentzeko prestaketa-eragiketa osagarrietarako lan-erreminta eta -ekipamenduen funtsezko 
mantentze-lanak egiten dira beti erabilera-baldintza onetan egon daitezen. 
BI1.4 Kortxoa kendu aurreko eragiketa osagarriak, batetik, laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta segurtasun-
plana betez egiten dira, eta bestetik, ingurumena eta araudi espezifikoa betez. 

LB2: Kortxoa kentzeko lanak egitean eragiketa osagarriak egitea, argibideei jarraikiz eta kortxoa kentzekoaren lana 
osatu arte. 

BI2.1 Artelatzaren oinean geratzen diren kortxo-pusketak kortxoa kentzeko lana osatzeko ateratzen dira. 
BI2.2 Kortxo-panak destokitzeko eragiketa osagarriak goragoko mailako teknikari batekin lankidetzan egiten dira, 
zuhaitzetik ateratzeko, eta betiere ahalik eta baldintza hoberenetan. 
BI2.3 Erraz maneia daitezkeen eta kortxoa kentzeko lan osagarrietan erabiltzen diren erreminta, makina eta 
ekipamenduei dagokienez, lehen mailako mantentze-lanak egiteaz gain, eraginkortasunez eta 
aprobetxamenduaren agindu teknikoei jarraikiz ordenatzen dira. 
BI2.4 Kortxoa kentzeko lanak egiteko eragiketa osagarriak, batetik, laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta 
segurtasun-plana betez egiten dira, eta bestetik, ingurumena eta araudi espezifikoa betez. 

LB3: Kortxoa pilatzeko eta kargatzeko lan osagarriak egitea, garraiatzeko, betiere jasotako argibideei jarraikiz. 
BI3.1 Beharrezkoa bada, pilak gainezkabide batekin osatutako perimetro-itxitura batekin inguratzen dira. 
BI3.2 Panak baliabide mekanikoetan edota animalietan kargatzen dira, pisuak banatuz, istripurik gerta ez dadin. 
BI3.3 Errenkada kortxo-panak goragoko mailako teknikariak adierazitako karga-puntuetaraino garraiatzeko 
maneiatzen da. 
BI3.4 Panak deskargatzen dira, pilatu behar ez den kortxoa bereiz mordotuta (pusketak, urradurak, zapatak, 
bornizoak, bornizoaren ondorengo kortxoak, kortxo kaltetua eta abar). 
BI 3.5 Lan-erreminta eta -ekipamenduak berrikusten dira eta horien funtsezko mantentze-lanak egiten dira beti 
erabilera-baldintza onetan egon daitezen. 
BI3.6 Kortxoa pilatzeko eta kargatzeko eragiketa osagarriak, batetik, laneko arriskuak prebenitzeko araudia, 
obrako segurtasun-plana eta araudi espezifikoa betez egiten dira, eta bestetik, ingurumena betez eta animalien 
ongizatea zainduz. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak
Kortxorako aizkora, burja, eskailera, ataletan zatitzeko labana, zorrozteko harriak, kortxoaren kalibrea neurtzeko 
erregela, kortxoa kentzeko makina eta norbera babesteko ekipamenduak. Errenkadak. Zakuak eta bestelako biltegiratze-
baliabideak. 
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Produktuak eta emaitzak 
«Ortoztutako» artelatzak. Pilatutako kortxoa. Mantentze-lanak egin zaizkien eta erabilera-egoera onean dauden 
ekipamendu, erreminta eta makinak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Artelatzei eta kortxoa kentzeko lanei buruzko eskuliburuak. Baso-aprobetxamenduei eta segurtasun eta osasunari 
buruzko araudia. Legeria espezifikoa. Baso-aprobetxamenduekin lotutako jardunbide egokiei buruzko eskuliburuak. 
Erabilitako lan-ekipamenduen erabilera eta mantentze-lanei buruzko eskuliburuak. 

 
 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
MERKATURA DAITEZKEEN FRUITUAK, HAZIAK, ONDDOAK, 
LANDAREAK ETA BESTELAKO BASO-PRODUKTUAK BILTZEA 

 
Kodea: UC1292_1 

3 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Merkatura daitezkeen baso-fruitu eta -hazi ohikoenak biltzea, kontsumorako edota ugalketarako baso-materiala eta 
merkatura daitezkeen bestelako produktuak lortzeko. 

BI1.1 Baso-hazi edo fruituak lurretik biltzen dira, argibideei jarraikiz, betiere ama-landareak kaltetu gabe. 
BI1.2 Fruituetako haziak argibideei jarraikiz ateratzen, garbitzen eta biltegiratzen dira. 
BI1.3 Fruituak edo ateratako —eta hala badagokio, garbitutako— haziak metatzen dira eta karga-punturaino 
ateratzen dira. 
BI1.4 Erraz maneia daitezkeen makina eta erremintak, haziak biltzeko, ateratzeko eta garbitzeko lanetan erabiltzen 
direnak, bildutako fruituen edota ateratako hazien kalitateari eusteko moduan maneiatzen dira. 
BI1.5 Erraz maneia daitezkeen erabilitako ekipamendu, erreminta eta makinak erabilera-egoera onean daudela 
egiaztatzen da, eta horretaz gain, garbitzen dira, lehen mailako mantentze-lanak egiten zaizkie eta ordenatzen 
dira. 
BI1.6 Baso-fruituak eta -haziak lortzeko lanak, batetik, laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta segurtasun-plana 
betez egiten dira, eta bestetik, ingurumena eta araudi espezifikoa betez. 

LB2: Pinazi-pinuen fruituak biltzea, pinaziak lortzeko eta aprobetxatzeko, betiere pinudien produktibitateari eutsiz. 
BI2.1 Pinaburu helduak gorguzarekin edo antzeko beste erremintaren batekin mozten dira oinarritik, betiere 
adartxoak kaltetu gabe (etorkizuneko uztak ez murrizteko) eta oinak lurrean edo eskaileraren gainean finkatuta 
daudela. 
BI2.2 Askatutako pinaburuak, bildu ondoren, mordotzen dira. 
BI2.3 Pinaburuak karga-puntuetara ateratzen dira. 
BI2.4 Pinaziak pinaburuetatik ateratzen dira eta manipulatzen dira, hala badagokio, larrainetan edo lehortegietan. 
BI2.5 Erraz maneia daitezkeen makina eta erremintak, horrelako lanetan erabiltzen direnak, pinaziak lortzeko 
maneiatzen dira, betiere pinazi-pinuen pinudien bizitasunari eutsita. 
BI2.6 Erraz maneia daitezkeen erabilitako ekipamendu, erreminta eta makinak erabilera-egoera onean daudela 
egiaztatzen da, eta horretaz gain, garbitzen dira, lehen mailako mantentze-lanak egiten zaizkie eta ordenatzen 
dira. 
BI2.7 Bilketa-lanak, batetik, laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta segurtasun-plana betez egiten dira, eta 
bestetik, ingurumena eta araudi espezifikoa betez. 

LB3: Erretxina-pinuetatik arraxina ateratzea, erretxina lortzeko, jasotako argibideei jarraikiz. 
BI3.1 Pinuei azala kentzeko lanak egiten dira erretxina kentzeko aldearen zabalera baino azalera handiago batean 
azala kentzeko. 
BI3.2 Potoa, punta eta grapa zuhaitz bakoitzean ipintzen dira pinuek exudatutako arraxina jasotzeko. 
BI3.3 Gainerako azala eta zura mozten dira profil konkaboko pika bat egiteko, ezarritako metodoari jarraikiz. 12 
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BI3.4 Gainerako azala eta zura mozten dira profil konbexuko pika bat egiteko, azal-pikako metodoari jarraikiz. 
BI3.5 Segidako pikak kanpaina osoan egiten dira, hozka bat osatu arte. 
BI3.6 Poto beteak latetan husten dira, lurrunketa edo isuriagatiko galerak murrizten saiatuz. 
BI3.7 Kanpainaren amaieran, barraskoa kentzen da. 
BI3.8 Erraz maneia daitezkeen eta erretxina ateratzeko lanetan erabiltzen diren erreminta, makina eta 
ekipamenduei dagokienez, arraxina eraginkortasunez lortzeko eta aprobetxamenduaren agindu teknikoei jarraikiz 
maneiatzen dira. 
BI3.9 Erretxina ateratzeko lanak, batetik, laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta segurtasun-plana betez egiten 
dira, eta bestetik, ingurumena eta araudi espezifikoa betez. 

LB4: Landareak biltzea, artisau-lanetarako, material apaingarrietarako, eta landare usaintsu, ongailu eta sendagarri 
ohikoenetarako, betiere horrelako baso-baliabideak aprobetxatzeko jasotako argibideei jarraikiz. 

BI4.1 Artisau-lanetarako erabiltzen diren guneko espartzua, zumea eta bestelako landareak argibideei jarraikiz 
biltzen dira. 
BI4.2 Eskualdeko material apaingarri ohikoenak eta/edo berezkoenak argibideei jarraikiz biltzen dira. 
BI4.3 Eskualdeko landare usaintsu, ongailu eta sendagarri ohikoenak eta/edo berezkoenak argibideei jarraikiz 
biltzen dira. 
BI4.4 Erraz maneia daitezkeen makina eta erremintak, bilketa-lanetan erabiltzen direnak, horrelako baso-
baliabideen kalitateari eusteko moduan maneiatzen dira. 
BI4.5 Erraz maneia daitezkeen erabilitako ekipamendu, erreminta eta makinak erabilera-egoera onean daudela 
egiaztatzen da, eta horretaz gain, garbitzen dira, lehen mailako mantentze-lanak egiten zaizkie eta ordenatzen 
dira. 
BI4.6 Bilketa-lanak, batetik, laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta segurtasun-plana betez egiten dira, eta 
bestetik, ingurumena eta araudi espezifikoa betez. 

LB5: Merkatura daitezkeen baso-onddoak biltzea, baso-baliabide hori modu iraunkorrean erabiltzeko. 
BI5.1 Gunean aprobetxatutako baso-onddoak argibideei jarraikiz biltzen dira, betiere baso-ekosisteman kalterik 
sortu gabe. 
BI5.2 Baso-onddo ezezagunak errespetatzen dira eta ez dira suntsitzen, baso-ekosistemaren biodibertsitateari 
eusteko. 
BI5.3 Bilketarako erreminta eta lanabesak baso-ekosisteman kalterik ez sortzeko moduan maneiatzen dira. 
BI5.4 Erraz maneia daitezkeen erabilitako ekipamendu, erreminta eta makinak erabilera-egoera onean daudela 
egiaztatzen da, eta horretaz gain, garbitzen dira, lehen mailako mantentze-lanak egiten zaizkie eta ordenatzen 
dira. 
BI5.5 Baso-onddoak biltzeko lanak, batetik, laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta segurtasun-plana betez 
egiten dira, eta bestetik, ingurumena eta araudi espezifikoa betez. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak
Inausteko guraizeak, hagak, igitaiak, kimatzekoak, labanak eta saskiak. Xehamakinak, beratzeko makinak, aletzeko 
makinak eta baheak. Gorguzak. Trazadoreak, leuntzaileak, harmailuak, potoak, puntak, grapak, latak, ilargierdiak eta 
karrakailuak. 
Produktuak eta emaitzak 
Baso-espezieen fruituak eta haziak. Pinazi-pinuen pinaburuak eta pinaziak. Ateratako arraxina, hainbat metodoren 
bitartez erretxina atera zaien pinuen pinudiak. Espartzua, zumea eta artisau-produktuak sortzeko bestelako landare-
produktuak, txilarrak, loradendetarako material apaingarriak eta landare usaintsu, ongailu eta sendagarriak. Baso-
onddoak. Mantentze-lanak egin zaizkien eta erabilera-egoera onean dauden ekipamendu, erreminta eta makinak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Baso-aprobetxamenduei eta segurtasun eta osasunari buruzko araudia. Fruitu, hazi, landare, onddo eta arraxinen 
aprobetxamendurako eskuliburuak. Legeria espezifikoa. Baso-aprobetxamenduekin lotutako jardunbide egokiei buruzko 
eskuliburuak. Erabilitako lan-ekipamenduen erabilera eta mantentze-lanei buruzko eskuliburuak. 
 

13 

 
 

 

 



 
 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
NEKAZARITZA 

 
 
 
 

14 



 
 

Baso-aprobetxamenduetako  
jarduera osagarriak 

 
 
 

 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

III PRESTAKUNTZA  
 
 

1
2
3

 
1. prestakuntza-modulua:  

ZUR-APROBETXAMENDUETAKO LAN OSAGARRIAK 
 

2. prestakuntza-modulua:  
KORTXOA KENTZEKO ERAGIKETETAKO JARDUERA 

OSAGARRIAK   
 

3. prestakuntza-modulua:  
MERKATURA DAITEZKEEN FRUITUEN, HAZIEN, ONDDOEN, 

LANDAREEN ETA BESTELAKO BASO-PRODUKTUEN BILKETA 
  

4. prestakuntza-modulua:  

4BASO-APROBETXAMENDUETAKO JARDUERA 
OSAGARRIETAKO LANEKOAK EZ DIREN  

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1 1. prestakuntza-modulua:  
ZUR-APROBETXAMENDUETAKO LAN OSAGARRIAK  
 
Kodea: MF1290_1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1290_1 Zur-aprobetxamenduetako jarduera osagarriak egitea. 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zuhaitzak prestatzeko, neurtzeko eta seinalatzeko lan osagarriak egitea, betiere teknika aproposak aplikatuz, eta 
jarraitutako metodoak azaltzea. 

EI1.1 Sasitzak garbitzeko eta beheko adarrak mozteko metodoak deskribatzea, batetik, zuhaitzera iristeko, eta bestetik, 
zuhaitz-mozketa errazteko, betiere eskuzko erreminta eta ekipamenduak erabiliz. 
EI1.2 Zuhaitzak mozteko prozesuan egon litezkeen ihesbideak identifikatzea. 
EI1.3 Neurketak eta seinalatzeak errazteko fustea nola prestatzen den deskribatzea. 
EI1.4 Fusteen diametroak neurtzeko oinarrizko prozedurak azaltzea. 
EI1.5 Zuhaitzak oinean seinalatzeko metodoak deskribatzea, geroagoko aprobetxamendua egiteko. 
EI1.6 Horrelako lanak egiteko erabiltzen diren erreminta, material, makina, ekipamendu eta baliabideak identifikatzea, 
bakoitzaren zatiak deskribatuz eta oinarrizko mantentze-lanak azalduz. 
EI1.7 Horrelako lanetan sortzen diren laneko arriskuko egoera ohikoenak eta horiek saihesteko hartu beharreko 
prebentzio-neurriak azaltzea. 
EI1.8 Zuhaitzetara iristea ahalbidetzeko, zuhaitzen diametroa neurtzeko eta zuhaitzak seinalatzeko behar diren lanak 
egitea: 

- Lurra garbitzea, sasitzak kenduz, zuhaitzera iristea errazagoa izan dadin, eta zuhaitza mozteko prozesua 
galaraz dezaketen oztopoak kentzea. 

- Balio ekonomiko handia duten zuhaitzen fustearen oinarriko lurra kentzea eta azala desagerraraztea. 
- Beheko adarrak moztea, eta neurtu eta/edo seinalatu beharreko fustea kokatuta dagoen gunea garbitzea. 
- Garaiera izendatua zehaztea eta diametroak neurtzea, datuak argitasunez jakinarazita. 
- Adierazitako zuhaitzak argi eta garbi eta ikusteko moduan seinaleztatzea. 
- Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 

beharreko araudia betez egitea. 
A2: Zur-aprobetxamenduetan lan osagarriak egitea, betiere ezarritako teknikak aplikatuz, eta horretaz gain, lan horiek eta 
lortutako produktuen ezaugarriak deskribatzea. 

EI2.1 Zur-aprobetxamenduetan lortzen diren produktu-mota guztiak azaltzea. 
EI2.2 Duten helburuaren arabera ohol-enborrek izan behar dituzten ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.3 Horrelako lanak egiteko erabiltzen diren erreminta, material, makina, ekipamendu eta baliabideak identifikatzea, 
bakoitzaren zatiak deskribatuz eta oinarrizko mantentze-lanak azalduz. 
EI2.4 Horrelako lanetan sortzen diren laneko arriskuko egoera ohikoenak eta horiek saihesteko hartu beharreko 
prebentzio-neurriak azaltzea. 
EI2.5 Zur-aprobetxamenduko eragiketetan honako lan osagarri hauek egitea: 

- Adarrak mozteko eta azala kentzeko lanetan laguntzea, aizkorarekin. 
- Ohol-enborrak sailkatzea, emandako irizpideei jarraikiz eta zurak geroago izango duen helburuaren arabera. 
- Ohol-enborrak taldekatzea, kargatzeko eta basotik ateratzeko lanak errazteko. 
- Dibidieta ibilbiderik egokienetik askatzea eta fusteen krokadura egitea. 
- Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 

beharreko araudia betez egitea. 
A3: Zur-azpiproduktuak tratatzeko prozesuan lan osagarriak egitea, betiere ezarritako teknikak aplikatuz, eta horretaz gain, 
lan horiek deskribatzea. 

EI3.1 Zur-aprobetxamenduen ondoriozko azpiproduktuetan aplika daitezkeen tratamenduak azaltzea. 
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EI3.2 Aprobetxamenduaren eraginpeko azpiproduktuak ezagutzea eta horien tratamendurako behar diren makinekin 
lotzea. 
EI3.3 Horrelako materialak lekuz aldatzeko teknikak eta horrelako materialak taldekatzeko modua azaltzea. 
EI3.4 Horrelako lanak egiteko erabiltzen diren erreminta, material, makina, ekipamendu eta baliabideak identifikatzea, 
bakoitzaren zatiak deskribatuz eta oinarrizko mantentze-lanak azalduz. 
EI3.5 Horrelako lanetan sortzen diren laneko arriskuko egoera ohikoenak eta horiek saihesteko hartu beharreko 
prebentzio-neurriak azaltzea. 
EI3.6 Zur-azpiproduktuen tratamenduetan honako lan osagarri hauek egitea: 

- Makinekin eskura ezin daitekeen materiala lekuz aldatzea. 
- Makinetan matxurak sor ditzaketen materialak banantzea. 
- Azpiproduktuak taldekatzea, makinen errendimenduaren areagotzeak justifikatzen duen kasuetan. 
- Behar denean, makinak eskuz elikatzea. 
- Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 

beharreko araudia betez egitea. 

Edukiak: 
1.  Oztopoak desagerrarazteko lanak egitea, zuhaitzaren oinera iristeko eta zuhaitza ipurditik 

moztea ahalbidetzeko. 
- Errespetatu beharreko espezieak identifikatzea. 
- Oztopoak eskuz errotik aterata desagerraraztea. 
- Oztopoak dekapatuta desagerraraztea. 
- Oztopoak moztuta desagerraraztea. 
- Balio ekonomiko handiko enborrak ortoztea. 
- Erraz maneia daitezkeen erreminta, material, ekipamendu eta makinak eta baliabideak, horrelako lanetan 

erabiltzen direnak. 
- Erabilitako erreminta eta ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanak. 

• Zorrozteko lanak. 
• Elementu hondatuak ordezkatzea 

- Gaiarekin lotutako laneko arriskuak prebenitzeari eta ingurumenari buruzko araudia. 

2.  Neurtzeko eta seinalatzeko lan osagarriak egitea. 
- Enborren diametroak neurtzea. 

• Neurtzeko tresnak: fortzipulak eta pi uhala. 
• Anomaliak enborretan. 
• Azalaren lodiera. 

- Seinalatzeko oinarrizko metodoak eta teknikak: 
• Moztu beharreko zuhaitza seinalatzea. 
• Zutik geratzen diren zuhaitzak seinalatzea. 

- Horrelako lanetan erabilitako material eta baliabideak. 
- Gaiarekin lotutako laneko arriskuak prebenitzeari eta ingurumenari buruzko araudia. 

3.  Zur eta egurren aprobetxamenduetan jarduera osagarriak egitea. 
- Zur-produktu motak: 

• Fuste osoak. 
• Ohol-enborrak. 

- Zuren eta egurren helburuak: 
• Ezaugarri teknologikoak: luzera, diametroa, kurbadura, usteltasunak edota onddoak, besteak beste). 
• Kalitate-irizpideak. 

- Aizkorarekin adarrak mozteko eta azala kentzeko teknikak: 
• Mozketa-motak adarren lodieraren eta kokapenaren arabera. 
• Motzondoaren azken akabera. 
• Mozketaren norabidea. 
• Segurtasun-kokapena eta kokapen ergonomikoa. 

- Fusteak eta ohol-enborrak taldekatzeko teknikak: 
• Arrastea. 
• Iraulketa. 
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• Jaurtiketa. 
• Baskulatzea. 
• Fusteak eta ohol-enborrak taldekatzeko teknika horietan erabilitako erremintak. 

- Basotik ateratzeko teknikak: 
• Karga eta garraioaren bitartez. 
• Arraste bidez. 
• Dibidietaren maneiua. 

- Erraz maneia daitezkeen erreminta, material, ekipamendu eta makinak, horrelako lanetan erabiltzen direnak. 
- Gaiarekin lotutako laneko arriskuak prebenitzeari eta ingurumenari buruzko araudia. 

4.  Zur-azpiproduktuen aprobetxamendurako jarduerak egitea 
- Azpiproduktu-motak: 

• Hostoak. 
• Adarrak. 
• Azalak. 
• Motzondoak. 
• Sustraiak. 

- Azpiproduktuetarako tratamendu-motak: 
• Birrinketa. 
• Ezpaltzea. 
• Paketatzea. 
• Anduiak errotik ateratzea. 
• Azpiproduktuak eta egin beharreko tratamendu-motak. 
• Tratamendu bakoitzean erabiltzen diren makina-motak. Autoelikatuak edo eskuzko elikadurakoak. 
• Makinen segurtasun-elementuak. 

- Azpiproduktuak lekuz aldatzea: 
• Arraste bidez. 
• Karga. 

- Taldekatzea: 
• Kordoietan. 
• Mordoetan. 

- Erraz maneia daitezkeen erreminta, material, ekipamendu eta makinak eta baliabideak, azpiproduktuak tratatzeko 
eta lekuz aldatzeko lanetan erabiltzen direnak. 

- Gaiarekin lotutako laneko arriskuak prebenitzeari eta ingurumenari buruzko araudia. 
 
 
 

2  
2. prestakuntza-modulua:  
KORTXOA KENTZEKO ERAGIKETETAKO JARDUERA OSAGARRIAK   
 
Kodea: MF1291_1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1291_1: Kortxoa kentzeko eragiketetako jarduera osagarriak egitea. 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Artelatz-baso batean kortxoa kentzeko prestaketa-lan osagarriak egitea. 

EI1.1 Artelatzaren eta artelatz-basoen biologiaren eta ekologiaren oinarrizko alderdiak deskribatzea. 
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EI1.2 Artelatzaren anatomiaren eta fisiologiaren oinarrizko alderdiak —kortxoa kentzeko lanen antolamenduarekin 
loturikoak— azaltzea. 
EI1.3 Kortxoa kentzeko lanetan ibilbide-alternatiba guztiak aztertzea. 
EI1.4 Artelatzen markaketarako lan osagarriak egiteko erabiltzen diren erreminta, material, makina eta ekipamenduak 
identifikatzea, bakoitzaren zatiak deskribatuz eta oinarrizko mantentze-lanak azalduz. 
EI1.5 Kortxoa kentzeko lanen prestaketa-eragiketa osagarrietan sortzen diren laneko arriskuko egoera ohikoenak eta 
horiek saihesteko hartu beharreko prebentzio-neurriak azaltzea. 
EI1.6 Artelatz-baso bateko artelatzei kortxoa kendu aurretik, honako eragiketa hauek egitea: 

- Artelatz-basoa ezagutzea eta kortxoa kentzeko lanen ibilbide posible bat ezartzea. 
- Kortxoa kenduko zaien artelatzak markatzea. 
- Kortxoa kentzeko erreminta, material, makina edota ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanak egitea. 
- Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 

beharreko araudia betez egitea. 
A2: Artelatzari kortxoa kentzeko lan osagarriak egitea eta horietan erabilitako teknikak azaltzea. 

EI2.1 Kortxoa kendu zaien artelatzei kortxoa oinetik ateratzeko («zapatak») teknikak eta baldintzatzaileak azaltzea. 
EI2.2 Kortxoaren kalitate desberdinak identifikatzea. 
EI2.3 Kortxoa kentzeko lan osagarriak egiteko erabiltzen diren erreminta, material, makina eta ekipamenduak 
identifikatzea, bakoitzaren zatiak deskribatuz eta oinarrizko mantentze-lanak azalduz. 
EI2.4 Horrelako lanetan sortzen diren laneko arriskuko egoera ohikoenak eta horiek saihesteko hartu beharreko 
prebentzio-neurriak azaltzea. 
EI2.5 Artelatz-baso bateko artelatzei kortxoa kentzean, honako eragiketa hauek egitea: 
- Kortxoa kentzeko lan bakoitzean erabili beharreko erremintak hautatzea eta maneiatzea. 
- Artelatzaren oinean geratu diren kortxo-pusketak ateratzea. 
- Kortxo-panak destokitzea. 
- Erabilitako erreminta eta materialen oinarrizko mantentze-lanak egitea. 
- Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 

beharreko araudia betez egitea. 
A3: Kortxoa pilatzea, kargatzea eta garraiatzea eta horretarako egin behar diren lanak azaltzea. 

EI3.1 Kortxo-pilen inguruan aldi baterako hesiak instalatzeko metodoak deskribatzea. 
EI3.2 Kortxo-pilen zaintza-lanak zerrendatzea. 
EI3.3 Kortxo-pilak kargatzeko, garraiatzeko eta deskargatzeko prozesua azaltzea. 
EI3.4 Lanaldian abere zamariak maneiatzeko eta zaintzeko lanak azaltzea. 
EI3.5 Kortxoa garraiatzeko, errenkadarekin gauzatu beharreko maneiua azaltzea. 
EI3.6 Kortxoa garraiatzeko lan osagarriak egiteko erabiltzen diren erreminta, material, makina eta ekipamenduak 
identifikatzea, bakoitzaren zatiak deskribatuz eta oinarrizko mantentze-lanak azalduz. 
EI3.7 Kortxoa kargatzeko eta artelatz-baso batetik metatze-punturaino garraiatzeko eragiketak egitea: 
- Kortxo-panak kargatzea eta deskargatzea, tokia, neurketa-eragiketak, sailkapena eta geroagoko karga 

optimizatzeko. 
- Abere zamarien errenkada maneiatzea. 
- Kortxo-mota guztiak sailkatzea, kalitateen, kalibreen, pikorren, porositatearen eta abarren arabera. 
- Kortxo-pilak babesteko hesiak instalatzea. 
- Erabilitako erreminta eta materialen oinarrizko mantentze-lanak egitea. 
- Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko eta animalien ongizatea bermatzeko neurriak hartuz, ingurumen-

inpaktuak minimizatuz eta aplikatu beharreko araudia betez egitea. 
 

Edukiak: 
1.  Kortxoa kentzeko jarduera osagarriak egitea. 

- Artelatzaren anatomiaren eta fisiologiaren oinarrizko alderdiak, kortxoaren aprobetxamenduarekin lotuta daudenak. 
- Aprobetxamendua baldintzatzen duten faktoreen eragina: 

• Klimatikoak. 
• Edafologikoak. 
• Botanikoak, artelatz-basoan. 

- Kortxoa kendu behar zaien artelatzen artelatz-basoaren seinaleztapena: 
• Markatzeko metodoak. 
• Erabilitako erreminta eta materialak. 
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2.  Kortxoaren aprobetxamenduko lan osagarriak egitea. 
- Zapatari aizkorarekin kortxoa kentzea: 

• Mozketagunea mugatzea. 
• Mozketaren sakontasuna. 
• Kortxoa ateratzea. 

- Kortxo-motak: kalitateak eta erabilerak. 
- Kortxoa kentzeko eragiketa osagarrietan erabilitako erreminta, lanabes eta ekipamenduak: 

• Erabilera. 
• Oinarrizko mantentze-lanak. 

- Kortxoa kentzeko lanen efektuak eta ondorioak. 

3.  Kortxoa kargatzeko, garraiatzeko eta pilatzeko lanetako jarduera osagarriak egitea. 
- Kortxoa kentzeko lanekin lotutako lanbideen kontzeptuak eta terminoak. 
- Kortxo-panak kargatzeko teknikak: 

• Karga konpentsatzea. 
• Karga ipintzea eta finkatzea. 

- Kortxoa basotik ateratzea. 
- Kortxoa kalitateen arabera banantzea. 
- Kortxo-pilak sortzea eta zaintzea. 
- Pila-hesiak eraikitzea. 
- Abere zamariak maneiatzea: 

• Portaera. 
• Egoera fisikoa. 

- Erabilitako lanabesak eta ekipamenduak. 

4.  Kortxoaren aprobetxamenduko lan osagarriarekin lotutako lan- eta ingurumen-araudiaren 
betearazpena. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko araudia. 
- Ingurumen-araudia. 
- Animalien ongizateari buruzko araudia, kortxoa kentzeko lanari aplikatzekoa. 

 
 
 

3 3. prestakuntza-modulua:  
MERKATURA DAITEZKEEN FRUITUEN, HAZIEN, ONDDOEN, 
LANDAREEN ETA BESTELAKO BASO-PRODUKTUEN BILKETA  
 
Kodea: MF1292_1 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1292_1: Merkatura daitezkeen fruituak, haziak, onddoak, landareak eta 
bestelako baso-produktuak biltzea. 
 
Iraupena: 130 ordu 
 
3.1 prestakuntza-atala 
ERRETXINA ATERATZEA 
 
Kodea: UF0965 
 
Iraupena: 30 ordu 20 

 
 
 

 



 
 

Baso-aprobetxamenduetako  
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Arraxina ateratzea eta ontziratzea, fabrikara garraiatzeko, eta horretaz gain, erretxina-pinuetatik erretxina ateratzeko 
teknikak azaltzea. 

EI1.1 Aprobetxamenduren eraginpeko erretxina-pinuak deskribatzea. 
EI1.2 Erretxinaren, arraxinaren, barraskoaren, pikaren, hozkaren eta alderdiaren kontzeptuak definitzea. 
EI1.3 Pinuei azala kentzeko teknika deskribatzea. 
EI1.4 Erretxina ateratzeko metodoak azaltzea. 
EI1.5 Baldintzatzaile teknikoak zerrendatzea, honako hauei dagokienez: bilketa-garaia, arraxinaren kalitateari eustea 
eta pinudiak zaintzea, erretxina ateratzeko lanetan. 
EI1.6 Pinua erretxina ateratzeko eragiketarako prestatzeko lana azaltzea. 
EI1.7 Pinuari azala kentzea eta erretxina ateratzeko teknika aplikatzea. 
EI1.8 Zuhaitzean erretxina jasotzeko elementuak ipintzea. 
EI1.9 Erretxina zuhaitzean ipinitako hodi biltzaileetatik jasotzea eta beste tanga batera aldatzea, geroago basotik 
ateratzeko eta garraiatzeko. 
EI1.10 Erretxina ateratzeko lan osagarriak egiteko erabiltzen diren erreminta, material, makina eta ekipamenduak 
identifikatzea, bakoitzaren zatiak deskribatuz eta oinarrizko mantentze-lanak azalduz. 
EI1.11 Horrelako lanetan sortzen diren laneko arriskuko egoera ohikoenak eta horiek saihesteko hartu beharreko 
prebentzio-neurriak azaltzea. 
EI.1.12 Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta 
aplikatu beharreko araudia betez egitea. 

Edukiak: 
1.  Erretxina ateratzeko lan osagarriak. 

- Erretxina-pinuaren eta horrelakoak kokatuta dauden mendien oinarrizko biologia eta ekologia. 
- Erretxina ateratzeko garaia. 
- Erretxina ateratzeko zuhaitzen hautaketa. 
- Erretxina-aprobetxamenduaren irizpide eta espezifikazio teknikoak: 

• Erretxina ateratzeko pinuak izan beharreko gutxieneko diametroa. 
• Erretxina ateratzeko lanaren intentsitatea. 
• Alderdien zabalera. 
• Pikaren sakonera. 
• Aldizkakotasuna. 

2.  Erretxina ateratzeko prozesua. 
- Erretxina ateratzeko prestaketa-eragiketak:  

• Pinuei azala kentzea.  
• Grapak eta puntak ipintzea. 
• Potoak edota bestelako hodi biltzaileak ipintzea. 
• Balio ez duena bigarren aldiz kentzea. 

- Erretxina ateratzeko sistemak:  
• Kimikoa: Erabili beharreko azidoak edo pasta, eta horien proportzioak.  
• Fisikoa: Karrakatzea edota ataletan zatitzea. 

- Azken eragiketak: 
• Harraskatzea: barraskoa jasotzea 
• Arraxina jasotzea: Potoak hustea.  
• Garraioa.  
• Metatzea. 
• Ateratzeko prozesuan sortutako hondakinen maneiua. 

- Erretxina ateratzeko lanen ondorioz lortutako erretxina ateratzeko eta ontziratzeko erabilitako erremintak, 
materialak, ekipamenduak eta baliabideak. 

- Laneko eta ingurumeneko arriskuak prebenitzeko araudia, erretxinaren aprobetxamenduarekin loturikoa. 
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3.2 prestakuntza-atala 
BASO-ONDDOEN BILKETA 
 
Kodea: UF0966 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB5 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Merkatura daitezkeen espezieetako —gunean ohikoenak direnetako— baso-onddoak biltzea, betiere espezie horiek 
identifikatu eta deskribatu ondoren. 

EI1.1 Onddo-espezieak bereiztea ahalbidetzen duten ezaugarri anatomikoak deskribatzea. 
EI1.2 Baso-ekosisteman onddoek duten funtzioaren zenbait alderdi azaltzea. 
EI1.3 Onddoen populazioei eta baso-ekosistemari inolako beharrik gabe kalteren bat eragiten dieten prozedurak 
agertzea. 
EI1.4 Merkatura daitezkeen espezieetako —gunean ohikoenak direnetako— baso-onddoak bereiztea. 
EI1.5 Baso-onddoak garraiatzeko eta metatzeko metodoak deskribatzea, betiere horien ezaugarriei eusteko 
moduan. 
EI1.6 Onddoen manipulazioagatiko intoxikazioa jasateko arriskuak adieraztea. 
EI1.7 Horrelako lanetan sortzen diren laneko arriskuko egoera ohikoenak eta horiek saihesteko hartu beharreko 
prebentzio-neurriak azaltzea. 
EI1.8 Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 
beharreko araudia betez egitea. 

Edukiak: 
1.  Oinarrizko mikologia 

- Onddoen ezaugarri orokorrak. 
- Talderik garrantzitsuenen ezaugarriak.  
- Onddoen sailkapen erraza. 
- Onddoen ziklo biologikoa eta funtzio biologikoa. 
- Karaktere morfologiko makroskopikoak eta anatomia.  
- Karaktere morfologiko mikroskopikoak eta espora-multzoaren kolorea.  
- Karaktere organoleptikoak. 
- Perretxikoen toxikotasuna (kontuan izan beharrekoak, sintomak eta lehen laguntza). 

2.  Jateko onddoen bilketa. 
- Biltzeko garaia. 
- Baso-onddoak biltzeko lanetarako erremintak, materialak, ekipamenduak eta baliabideak. 
- Perretxiko autoktonoak. 
- Gunean dauden jateko perretxikoak. 
- Onddo jakin batzuek zuhaitz-espezieekin duten lotura. 
- Onddoak biltzea eta metatzea: 

• Oina moztea. 
• Perretxikoak garbitzea. 
• Mendian garraiatzea eta metatzea. 
• Garraioan erabilitako material eta baliabideak. 

3. Perretxikoen manipulazioa eta garraioa. 
- Perretxikoak mendian behar bezala metatzeko eta geroago helburura garraiatzeko manipulazioa. 
- Kontserbazioa. 
- Baso-onddoak biltzeko lanetarako erremintak, materialak, ekipamenduak eta baliabideak. 
- Baso-onddoen aprobetxamenduarekin lotutako araudia. 22 
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- Laneko arriskuen prebentzioa eta prebentzio-neurriak. 
 
 
3.3 prestakuntza-atala 
MERKATURA DAITEZKEEN FRUITUEN, HAZIEN, LANDAREEN ETA BESTELAKO 
PRODUKTUEN BILKETA 
Kodea: UF0967 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Aprobetxa daitezkeen baso-espezieen fruituak eta haziak lurretik jasotzea, fruituetatik haziak aterata, eta betiere 
ezarritako prozedurei jarraikiz, eta horretaz gain, horien bilketan aplikatutako metodoak azaltzea. 

EI1.1 Eskualdeko baso-espezieetako ohikoenak bereiztea. 
EI1.2 Baso-espezie ohikoenei dagokienez, fruituek heltzean duten itxura deskribatzea, eta heltze-garaia adieraztea. 
EI1.3 Fruituak eta haziak biltzeari dagokionez, gehien erabiltzen diren metodoak aipatzea. 
EI1.4 Ezarritako puntuetara garraiatzeko modua azaltzea. 
EI1.5 Haziak garbitzeko eta ateratzeko metodorik komenigarrienak aipatzea, fruitu-mota bakoitzari dagokionez. 
EI1.6 Fruituak eta haziak biltegiratzeko ohiko metodoak azaltzea. 
EI1.7 Baso-fruituak biltzeko eta haziak ateratzeko lanak egiteko erabiltzen diren eta maneiatzen errazak diren 
erreminta, material, makina eta ekipamenduak identifikatzea eta deskribatzea, horien oinarrizko mantentze-lanak 
azalduta, eta horretaz gain, horiekin lan egitea. 
EI1.8 Horrelako lanetan sortzen diren laneko arriskuko egoera ohikoenak eta horiek saihesteko hartu beharreko 
prebentzio-neurriak azaltzea. 
EI1.9 Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 
beharreko araudia betez egitea. 

A2: Lurretik, eskailera baten gainean edota plataforma jasotzaile batetik pinaburu helduak jasotzea eta pinaziak ateratzea 
eta pinazi-pinuetako pinaburuak biltzeko prozesua deskribatzea. 

EI2.1 Pinazi-pinua ezagutzea, baita horrelako pinuak hazten diren mendi nagusien ingurune-ezaugarriak ere. 
EI2.2 Pinaburuen heldutasun-maila bereiztea. 
EI2.3 Pinaburu helduak biltzeko prozedura azaltzea, helduta ez daudenak babesteko teknika adierazita. 
EI2.4 Pinaburuen oinarria gorguzarekin moztea. 
EI2.5 Pinaburuak adierazitako puntuetan biltzea eta metatzea. 
EI2.6 Pinaziak ateratzeko, garbitzeko eta biltegiratzeko prozesu eta teknikak azaltzea. 
EI2.7 Pinazi-pinuetako pinaburuak biltzeko eta horien kopurua eta balioa zehazteko lan osagarriak egiteko erabiltzen 
diren erreminta, material, makina eta ekipamenduak identifikatzea, bakoitzaren zatiak deskribatuz eta oinarrizko 
mantentze-lanak azalduz. 
EI2.8 Pinaziak ateratzeko prozedurak deskribatzea. 
EI2.9 Horrelako lanetan sortzen diren laneko arriskuko egoera ohikoenak eta horiek saihesteko hartu beharreko 
prebentzio-neurriak azaltzea. 
EI2.10 Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta 
aplikatu beharreko araudia betez egitea. 

A3: Espezie usaintsu, ongailu eta sendagarriak biltzea, eta baita artisau-lanetarako direnak ere, betiere identifikatu ondoren, 
eta horretaz gain, bilketa horretarako aplikatzen diren metodoak azaltzea. 

EI3.1 Eskualdean artisau-lanetarako gehien erabiltzen diren eta/edo ohikoenak diren espezieak, txilar-espezieak, 
espezie usaintsuak, ongailuak eta sendagarriak identifikatzea, eta baita loradendetan erabiltzen diren material 
apaingarriak —guneko mendietan ohikoenak— ere. 
EI3.2 Bilketa-teknikak zerrendatzea, etorkizuneko uztak murriztea eragin dezaketen edota ingurumenean inpaktu 
negatiboa izan dezaketen alderdi kritikoak adierazita. 
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EI3.3 Bilketa-eragiketen baldintzatzaile teknikoak aipatzea, bereziki, horrelako eragiketak egiteko garaiari 
dagokionez. 
EI3.4 Karga-puntuetara eramateko, eta geroago, garraiatzeko produktuetan gauzatu beharreko manipulazioa 
azaltzea. 
EI3.5 Produktuak beren nolakotasunei eutsita biltegiratzeko teknikak agertzea. 
EI3.6 Merkatura daitezkeen landareak biltzeko lan osagarriak egiteko erabiltzen diren erreminta, material, makina eta 
ekipamenduak identifikatzea, bakoitzaren zatiak deskribatuz eta oinarrizko mantentze-lanak azalduz. 
EI3.7 Horrelako lanetan sortzen diren laneko arriskuko egoera ohikoenak eta horiek saihesteko hartu beharreko 
prebentzio-neurriak azaltzea. 
EI3.8 Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko eta animalien ongizatea bermatzeko neurriak hartuz, ingurumen-
inpaktuak minimizatuz eta aplikatu beharreko araudia betez egitea. 

Edukiak: 
1.  Baso-fruitu eta -hazien bilketa. 

- Baso-espezie nagusien ezaugarri botanikoak eta biologia. 
- Biltzeko tokiak eta garaia. 
- Biltzeko sistemak: 

• Eskuzkoa. 
• Mekanikoa. 

- Haziak ateratzea, garbitzea eta biltegiratzea: 
• Hazia fruitutik ateratzeko edo banantzeko metodoak. 
• Garbiketa-baliabideak eta -produktuak eta erabilitako metodoak. 
• Haziak ontziratzea eta kontserbatzea. 

- Baso-fruitu eta -hazien erabilerak eta helburuak: 
• Industrialak. 
• Artisau-erabilerak eta -helburuak. 
• Nekazaritza-erabilerak eta -helburuak. 

- Erabilitako erreminta, material, ekipamendu, makina eta baliabideak eta horien oinarrizko mantentze-lanak. 
- Baso-fruitu eta -hazien aprobetxamenduarekin lotutako araudia. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko araudia. 

2.  Pinazi-pinuetako pinaburuen aprobetxamendua. 
- Pinazi-pinuaren eta horrelakoak kokatuta dauden mendien oinarrizko biologia eta ekologia. 
- Pinaburua: Heltzea.  
- Pinaburuak biltzeko teknikak: 

• Eskuzkoa. 
• Mekanikoa. 

- Jasotako pinaburuen manipulazioa. 
- Pinazia ateratzeko prozedura:  

• Lehortegiak. 
• Pinazia ateratzea. 
• Garbitzea.  
• Erraz maneia daitezkeen erreminta, material, ekipamendu eta makinak eta erabilitako baliabideak. 

- Pinaburu eta pinazien erabilera eta aplikazioak. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta ingurumen-araudia, pinaburuaren aprobetxamenduarekin loturikoa. 

3. Merkatura daitezkeen landareen eta bestelako baso-produktuen aprobetxamendua. 
- Merkatura daitezkeen baso-landareen oinarrizko biologia. 
- Merkatura daitezkeen baso-landareen ekologia. 
- Landare usaintsu, ongailu eta sendagarriak biltzeko eta manipulatzeko teknikak. 
- Industria- edo artisau-erabilerak eta horien helburuak.  
- Erraz maneia daitezkeen erreminta, material, ekipamendu eta makinak eta baliabideak, horrelako baso-baliabideen 

aprobetxamendurako lanetan erabiltzen direnak. 
- Horrelako aprobetxamenduekin lotutako araudia. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko araudia eta prebentzio-neurriak. 
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4 4. prestakuntza-modulua:  
BASO-APROBETXAMENDUETAKO JARDUERA OSAGARRIETAKO 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0200 

 
Iraupena: 40 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zurak eta egurrak arraste bidez basotik ateratzeko eragiketak egitea. 

EI1.1 Dibidieta ibilbiderik egokienetik askatzea. 
EI1.2 Fuste edo zuhaitz osoak krokatzea, tamainaren eta kokapenaren arabera taldekatuta. 
EI1.3 Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 
beharreko araudia betez egitea. 

A2: Zur-azpiproduktuen tratamendurako eragiketak egitea. 
EI2.1 Materialak lekuz aldatzea eta taldekatzea, makina bidezko bilketa-lanak errazteko. 
EI2.2 Makinetan kalteren bat eragin dezaketen oztopoak kentzea.  
EI2.3 Ezpaltzeko makina eskuz elikatzea, beharrezkoa denean. 
EI2.4 Xehamakina eskuz elikatzea, beharrezkoa denean. 
EI2.5 Paketatzeko makina eskuz elikatzea, beharrezkoa denean. 
EI2.6 Motzondoak eskuz abiaraztea, edo abiarazte mekanikoan laguntzea. 
EI.2.7 Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 
beharreko araudia betez egitea. 

A3: Artelatz-baso bateko artelatzei kortxoa kentzeko lanak egitea. 
EI3.1 Artelatz-basoa ezagutzea eta kortxoa kentzeko lanen ibilbide posible bat ezartzea. 
EI3.2 Artelatzaren oinean geratu diren kortxo-pusketak ateratzea.  
EI3.3 Kortxo-panak destokitzea.  
EI3.4 Kortxo-panak kargatzea eta deskargatzea. 
EI3.5 Abere zamarien errenkada maneiatzea. 
EI3.6 Kalitate txikiko kortxoa gainerakotik bereiztea. 
EI3.7 Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak hartuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 
beharreko araudia betez egitea. 

A4: Erretxina-pinuetatik erretxina ateratzea.  
EI4.1 Aprobetxamenduren eraginpeko erretxina-pinuak seinalatzea. 
EI4.2 Pinuen azala kentzea. 
EI4.3 Grapak, puntak eta potoak ipintzea. 
EI4.4 Metodo ohikoenetako baten bitartez erretxina ateratzea. 
EI4.5 Potoak latetan hustea eta karga-puntuetara hurbiltzea. 
EI4.6 Barraskoa kentzea. 
EI.4.7 Aurreko lanak laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aplikatuz, ingurumen-inpaktuak minimizatuz eta aplikatu 
beharreko araudia betez egitea. 

A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI5.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 
EI5.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI5.6 Laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak errespetatzea une oro. 

 
Edukiak: 
1. Zurak eta egurrak dibidieta bidez basotik ateratzea. 

25 - Norbera babesteko ekipamendua aukeratzea eta ipintzea. 
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- Ateratze-bide egokiena aukeratzea. 
- Dibidieta maneiatzea.  
- Fusteak krokatzea.  
- Krokatutako fusteak maneiatzea. 
- Dibidietarekin arrastatzeko erreminta eta ekipamendu osagarriak erabiltzea. 

2. Zur-azpiproduktuen tratamendua. 
- Norbera babesteko ekipamendua aukeratzea eta ipintzea. 
- Mozketa-hondarrak prestatzea, ezpaltze mekanikoa egiteko. 
- Mozketa-hondarrak prestatzea, birrintze mekanikoa egiteko. 
- Mozketa-hondarrak prestatzea, paketatze mekanikoa egiteko. 
- Motzondoa eskuz ateratzea errotik.  
- Motzondoa prestatzea, errotik ateratzeko (ateratze mekanikoa). 
- Tratamendu bakoitzean erreminta eta ekipamenduak modu seguruan erabiltzea eta maneiatzea. 

3. Kortxoa kentzeko jarduera osagarriak. 
- Norbera babesteko ekipamendua aukeratzea eta ipintzea. 
- Kortxoa kendu behar zaien artelatzen artelatz-basoaren seinaleztapena. 
- Artelatzen oinetik panak ateratzea. 
- Panak sailkatzea. 
- Errenkada maneiatzea. 
- Kortxo-panak errenkadan kargatzea. 
- Kortxoa kalitateen arabera banantzea. 
- Kortxoa kentzeko eragiketa osagarrietarako erreminta, lanabes eta ekipamenduak erabiltzea eta mantentzea. 

4. Erretxinaren aprobetxamendua. 
- Norbera babesteko ekipamendua aukeratzea eta ipintzea. 
- Erretxina kentzeko pinuen seinaleztapena. 
- Pinuei azala kentzea. 
- Zuhaitzean erretxina jasotzeko elementuak ipintzea: grapak, puntak eta potoak. 
- Erretxina kentzea (kentze kimikoa edo fisikoa). 
- Erretxina maneiatzea eta ontziratzea, garraiatzeko. 
- Barraskoa kentzea. 
- Erretxinaren aprobetxamenduan erreminta eta ekipamenduak erabiltzea. 

5. 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. 
- 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 

MF1290_1: Zur-
aprobetxamenduetako 
oinarrizko eragiketak. 
 

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

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

• Nekazaritzaren lanbide-arloko teknikaria 
eta goi-mailako teknikaria  

• Nekazaritza lanbide-arloko basogintzako 
lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiriak, 2. eta 3. mailak 

1 urte 3 urte 

MF1291_1: Kortxoa kentzeko 
oinarrizko eragiketak. 

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

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

• Nekazaritzaren lanbide-arloko teknikaria 
eta goi-mailako teknikaria  

• Nekazaritza lanbide-arloko basogintzako 
lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiriak, 2. eta 3. mailak 

1 urte 3 urte 

MF1292_1: Merkatura 
daitezkeen erretxinen, 
onddoen, fruituen, hazien, 
landareen eta bestelako 
baso-produktuen bilketa. 

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

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

• Nekazaritzaren lanbide-arloko teknikaria 
eta goi-mailako teknikaria  

• Nekazaritza lanbide-arloko basogintzako 
lanbide-eremuko profesionaltasun-
ziurtagiriak, 2. eta 3. mailak 

1 urte 3 urte 

 
 
 
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. 
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Baso-aprobetxamenduetako  
jarduera osagarriak 

– 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 
Kudeaketa-gela  45 60 

Baso-tailerra 60 60 

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

 
* Gune berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 
Kudeaketa-gela  X X X 

Baso-tailerra X X X 

Baso-finka* X X X 

Baso-biltegia X X X 
 

 
 

 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 
− Errotuladorez idazteko arbelak. 
− Orri birakaria. 
− Ikasgelako materiala. 
− Irakaslearentzako mahaia eta aulkiak. 
− Ikasleentzako mahaia eta aulkiak. 
− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta 

Internet. 
− Espezialitateko software espezifikoa. 

Baso-tailerra 

− Neurtzeko ekipamenduak: uhalak, fortzipulak, zundaketa-mailua 
eta azalen kalibragailua. 

− Seinaleztapen eta markaketarako baliabideak eta materialak. 
− Sasitzak desagerrarazteko erremintak: aitzurrak eta mozteko 

erremintak. 
− Basotik ateratzeko baliabideak eta ateratze-baliabideak: 

dibidieta, kakoak, krokagailuak eta aizkorak, besteak beste. 
− Azpiproduktuen aprobetxamendurako makinak: ezpal-makina, 29 

 
 

 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

paketatzeko makina, birringailua eta motzondoak kentzeko 
makina  

− Kortxorako aizkora. 
− Burja. 
− Ataletan zatitzeko labana. 
− Zorrozteko harriak. 
− Kortxoaren kalibrea neurtzeko erregela. 
− Norbera babesteko ekipamenduak. 
− Zakuak eta bestelako biltegiratze-baliabideak. 
− Inausteko guraizeak. 
− Esku-zerrak. 
− Hagak. 
− Igitaiak. 
− Kimatzekoak. 
− Labanak. 
− Zumezko saskiak. 
− Xehamakinak. 
− Beratzeko makinak. 
− Aletzeko makinak. 
− Baheak. 
− Gorguzak. 
− Trazadoreak. 
− Leuntzaileak. 
− Harmailuak. 
− Potoak. 
− Puntak. 
− Grapak. 
− Latak. 
− Ilargierdiak. 
− Karrakailuak. 
− Lehen laguntzetarako botika-kutxa. 
 

Baso-biltegia − Produktuak eta materialak gordetzeko apalategiak. 
Baso-finka* − Hainbat espezie eta tamainatako zuhaitzak dituen finka. 

 
* Instalazio hori egin beharreko jardueretarako alokatu edo kontratatu ahal izango da. 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
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 
Ez dago sartzeko eskakizunik. 
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