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IZENA 
ENOTEKNIA 
 

KODEA 
INAH0209 
 

LANBIDE-ARLOA 
Elikagaien industriak 
 

LANBIDE-EREMUA 
Edariak 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
INA016_3 Enoteknia (Otsailaren 20ko 295/2004 ED) 
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 
 

GAITASUN OROKORRA 
Mahats-produkzioa kontrolatzea eta gainbegiratzea, eta ardoak egiteko eta ontzeko eragiketak antolatzea laneko eta 
kalitateko prozeduretan ezarritako baldintzetan, mahastizaintzako eta ardogintzako produkzioko makinen eta ekipamenduen 
maneiua eta mantentze-lanak programatuz. 
 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0037_3: Mahats-produkzioa gainbegiratzea eta ardogintza-prozesuak programatzea. 
- UC0038_3: Ardo-produkzioa kontrolatzea analisi organoleptikoen, mikrobiologikoen eta fisiko-kimikoen bitartez. 
- UC0039_3: Ardoak egonkortzeko eta ontzeko metodoak koordinatzea eta gainbegiratzea. 
- UC0040_3: Mahastizaintzako eta ardogintzako instalazioen eta makinen prestaketa programatzea. 
 

LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
 
 Besteren konturako edo norbere konturako mahastizaintzako eta ardogintzako enpresa handi, ertain eta txikietan —
mahatsa produzitzen dutenetan eta ardoa egiten, ontzen eta ontziratzen dutenetan— garatzen du bere jarduera, oro 
har. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Profesional honek mahastizaintzako eta ardogintzako industriako azpisektore hauetan gauzatu ahal izango du bere 
jarduera: 
Mahastizaintzako eta ardogintzako ustiategiak, ardoak egitea eta kontserbatzea, ardoen ontzea eta zahartzapena, 
ardo bereziak egitea, ozpinak, destilatuak, ardo biziak eta mahatsetik eratorritako produktuak egitea. 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
3142.1065 Mahastizaintzako eta enotekniako teknikaria. 
7707.1013 Ardogileak. 
Produkzio-burua. 
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Instalazio-burua. 
Mahastizaintzako eta ardogintzako teknikaria. 
Teknikari komertziala. 
Prozesuen teknikaria. 
Produkzio-arduraduna. 
Prozesuaren eta produktuaren gainbegiralea. 
Analisi sentsorialeko teknikaria. 
Kalitate-ikuskatzailea 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA 
 

ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

MF0037_3 
Mahats-produkzioa eta ardogintzak 180 

UF0935: Mahastizaintza 80 

UF0936: Bildutako mahatsa 
hartzea eta hartzidura 
aurreko eragiketak 

40 

UF0937: Hartzidura-
prozesuak eta ardogintzak 60 

MF0038_3 
Analisi enologikoa eta dastaketa 150 

UF0938: Dastaketa 40 

UF0939. Analisi 
mikrobiologikoa 40 

UF0940: Analisi kimikoa 70 

MF0039_3 
Ardoen egonkortzea eta ontzea 120 

UF0941: Ardoaren 
klarifikazioa eta egonkortzea 60 

UF0942: Ontze-prozesuak 60 

MF0040_3 
Instalazio enologikoak 90 

  

MP0195 
Enotekniako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

120 

  

Iraupena, guztira 660 
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II LANBIDE-PROFILA  

 
 
 

1. gaitasun-atala 
MAHATS-PRODUKZIOA GAINBEGIRATZEA ETA  

ARDOGINTZA-PROZESUAK PROGRAMATZEA 

 
2. gaitasun-atala 

ARDO-PRODUKZIOA KONTROLATZEA ANALISI 
ORGANOLEPTIKOEN, MIKROBIOLOGIKOEN ETA  

FISIKO-KIMIKOEN BITARTEZ  

 
3. gaitasun-atala 

ARDOAK EGONKORTZEKO ETA ONTZEKO METODOAK 
KOORDINATZEA ETA GAINBEGIRATZEA 

 
4. gaitasun-atala 

MAHASTIZAINTZAKO ETA ARDOGINTZAKO INSTALAZIOEN 
ETA MAKINEN PRESTAKETA PROGRAMATZEA 
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1. gaitasun-atala: 
MAHATS-PRODUKZIOA GAINBEGIRATZEA ETA ARDOGINTZA-
PROZESUAK PROGRAMATZEA 

 

Kodea: UC0037_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Mahats-produkzioa gainbegiratzea ardoaren kalitatean eraginez. 

BI1.1 Landaketa lurzorura egokitzen dela ziurtatzen da dagozkion analisi edafologikoak eginez. 

BI1.2 Txertakak lurzoruen eta guneko klimatologiaren eta lortu beharreko ardo-motaren araberako mahats-
barietateen arabera aukeratzen dira. 

BI1.3 Inausteko eta gidatzeko sistemak guneen eta barietateen arabera ezartzen dira. 

BI1.4 Lurzorua mantentzeko eta ongarritzeko teknikak kalitatera, eraginkortasunera eta ingurumenarekiko 
errespetura zuzentzen dira. 

BI1.5 Mahastiaren babesa ezartzen da eta produkzio integraturantz bideratzen da. 

BI1.6 Tratamendu fitosanitarioak sintomatologiaren arabera aukeratzen dira, eta ingurumena errespetatuz beti. 

LB2: Mahatsaren heltze-garaia kontrolatzea eta haren ahalmen enologikoa definitzen duten irizpideak ezartzea. 
BI2.1 Mahats-mordoaren heltze-prozesuan eragiten duten faktoreak kontrolatzen dira bildutako mahatsaren eta 
ardoaren ezaugarriak optimizatzeko. 

BI2.2 Ziurtatzen da barietate eta lurzati desberdinetako laginak hartu direla, horien bilakaera kontrolatzeko. 

BI2.3 Laginak ezarritako prozedura —haien adierazgarritasuna bermatuko duena— erabiliz hartzen dira. 

BI2.4 Heldutasun-kontrolak idazten dira, eta aurreko urteetan lortutakoekin alderatzen dira. 

BI2.5 Neurtzeko ekipamenduak ziurtatzen dira eta kalibratzen dira, eta laginaren analisia ezarritako prozeduren 
arabera egikaritzen da.  
BI2.6 Mahatsaren ahalmen enologikoa eta mahatsa biltzeko une hoberena ezartzeko, mahatsaren dastaketak egiten 
dira. 

BI2.7 Planifikatu egiten dira mahats-biltzea eta mahats-mordoaren upategirako garraioa mahatsaren osotasuna 
gordetzeko. 

LB3: Bildutako mahatsaren tratamendu mekanikoak gauzatzeko eragiketak eta muztioa lortzeko eragiketak koordinatzea 
ezarritako espezifikazioen arabera. 

BI3.1 Bildutako mahatsaren deskarga eta hautaketa zaintzen dira ezarritako prozedurekin bat datorrela egiaztatzeko. 

BI3.2 Mahatsaren tratamendu mekanikoetan (txortenak kentzea, mahatsa jotzea, prentsaketa, eta abar) makinen 
funtzionamendua eta eraginkortasuna erregulatzen dira, makina horiek lehengaiaren ezaugarrietara egokitzeko. 

BI3.3 Ezarritako fluxu-diagramak aplikatzen dira, edo, hala badagokio, aldatu egiten dira; horretarako, erregistroak 
idatzi egiten dira eta dagozkion grafikoak sortzen dira. 

BI3.4 Muztioak lortzeko, produktuaren kalitatea hobetzea ahalbidetzen duten teknikak erabiltzen dira. 

BI3.5 Desbideratzeak edo gabeziak izan ditzaketen muztioen kasuan, neurri zuzentzaileak aplikatzen dira 
prozedurari buruzko eskuliburua kontuan hartuta. 

LB4: Hartzidura-prozesuaren faseak antolatzea ardo-mota jakin bat lortzeko. 
BI4.1 Ardogintza-teknikak eguneratu egiten dira, teknologia berriak sartuz eta dagozkion ondorioak lortuz. 

BI4.2 Beratzeko/hartzitzeko sistemak barietate bakoitzerako eta aurreikusitako helburuen arabera ezartzen dira. 

BI4.3 Beratzeko/hartzitzeko prozesuaren jarraipena produktuan ahalik eta kalitate hoberena lortuko dela bermatzea 
ahalbidetuko duten metodoak eta teknologia aplikatuz kontrolatzen da. 

BI4.4 Hartzidura alkoholikoaren jarraipena prozeduretan ezarritako kontrolak eginez gauzatzen da.  
BI4.5 Hartzidura malolaktikoa une egokian egiten da, eta kontrolatzen da garapen egokia duela bermatzeko. 

BI4.6 Baimendutako produktuei eta jardunbide enologikoei dagokienez indarrean dagoen legeria aplikatzen da eta 
eguneratzen da lan-eremuan 
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Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Mahastia, ardorako mahats-barietateak, txertakak. Presio-ganberak. Laborategiko tresnak. Espektrofotometroa. Estazio 
meteorologikoa. Ureztatzeko instalazioa. Mahatsa biltzeko gailu mekanizatuak. Hautaketa-mahaiak, toberak, mahatsa 
jotzeko makinak, garraio-ponpak, beratzeko/hartzitzeko tangak, prentsak, mikrooxigenagailuak. Erregulazio termikoko 
ekipamenduak. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Mahats-barietateak, eska daitekeen gutxieneko kalitatea duen mahatsa, heltze-gradu desberdinak lortu beharreko 
ardoaren arabera, produkzio integratua, heltze-kontrolak, muztioak, ardo zuriak, ardo beltzak eta ardo gorriak, 
mahatsetik eratorritako produktuak. 

 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Tokiko klimatologiari buruzko datuak. Aurreko urteetako egoera fenologikoak. Uztaren aurreikuspena. Hazkuntza-
teknikei buruzko txostenak. Mahastizaintzari buruzko eskuliburuak. Produktu fitosanitarioen vademecuma. 
Mahastizaintzako eta ardogintzako araudia (EEEaren erregelamendua, ardoaren Legea, jatorrizko deiturak arautzen 
dituzten kontseiluen erregelamenduak, eta abar). Makinak eta ekipamenduak erabiltzeari buruzko eskuliburuak. 
Lehengaiei buruzko txostenak. Produktu enologikoei buruzko eskuliburuak. Ardogintza-prozedurei buruzko eskuliburuak. 
Egindako tratamenduen erregistroak. Heldutasun-kontrolaren emaitzak. Hainbat barietateri buruzko erregistro 
analitikoak. Zuzenketen erregistroa. Hartzidura-kontrolaren erregistroa. Ontzi-aldaketen erregistroa. Botilatze-erregistroa. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
ARDO-PRODUKZIOA KONTROLATZEA ANALISI ORGANOLEPTIKOEN, 
MIKROBIOLOGIKOEN ETA FISIKO-KIMIKOEN BITARTEZ 

 

Kodea: UC0038_3 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1: Ardoen analisi sentsoriala egitea ardoen bilakaera kontrolatzeko. 

BI1.1 Hartzidura-prozesuak irauten duen bitartean, muztioak eta ardoak aldizka-aldizka dastatzen dira, muztioen eta 
ardoen bilakaeraren jarraipena egiteko. 
BI1.2 Ardo beltzak upeletik ateratzeko unea polifenolen analisi bidez eta ardoak dastatuz erabakitzen da batez ere. 
BI1.3 Ontzeko ardoen analisi sentsoriala eginez zehazten da ardo horien bilakaera eta botilatzeko unea. 
BI1.4 Zahartzapen-prozesuan sor daitezkeen akatsak barriketako ardoen aldizkako dastaketak eginez detektatzen 
dira. 
BI1.5 Ardoei dagokienez, kalitateak eta ezaugarri organoleptikoak bereizten dira, eta ardogintza- eta ontze-
prozesuekin lotzen dira. 

LB2: Ardoen prozesu mikrobiologikoa kontrolatzea hartziduraren, ontzearen eta ontziratzearen faseek irauten duten 
bitartean, ardoen egonkortasuna zenbaterainokoa den jakiteko. 

BI2.1 Mahatsa upategian sartzen den bitartean, kontrolak egiten dira, bildutako mahatsaren egoera sanitarioa 
ezartzeko. 
BI2.2 Hartzidurazko prozesua ezarritako analisi mikrobiologikoak eginez kontrolatzen da. 
BI2.3 Hartzidura malolaktikoa erregulatzen da ardo bakoitzerako; horretarako, dagozkion prozesu kimikoak, fisikoak 
eta mikrobiologikoak aplikatzen dira. 
BI2.4 Barriketako ardoak ontzeari dagokionez, ohiko kontrol mikrobiologikoak egiten dira zenbaterainoko bakterio-
populazioa dagoen eta horrek ardoaren kalitatean zer eragin izan dezakeen jakiteko. 
BI2.5 Botilatu aurretik ardoak duen egonkortasun biologikoak eskatzen du ekipamenduak ziurtatzea (osotasun-testa, 
burbuila-puntua, pasteurizagailua, eta abar), ezarritako prozedurak kontuan hartuta. 
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BI2.6 Ardoa ontziratzeari dagokionez, linea osoaren etengabeko kontrol mikrobiologikoa egiten da, linearen 
erabateko asepsia bermatzeko. 

LB3: Ardoen parametro fisiko-kimikoak ezartzea eta dagozkion txostenak egitea. 
BI3.1 Upategira iristen den mahatsaren laginei dagokienez, produktuaren benetako kalitatea balioesteko 
beharrezkoak diren analisi kimikoak egiten dira. 
BI3.2 Prozesatze mekanikoa gauzatu ostean lortutako muztioei dagokienez, egon daitezkeen parametro guztiak 
aztertzen dira, eta zuzenketak zehazten dira hartzidurazko prozesuari ekin aurretik. 
BI3.3 Hartzidura alkoholikoak irauten duen bitartean, parametro fisiko-kimiko esanguratsuenen jarraipena egiten da 
(dentsitatea, tenperatura, eta abar), egon daitezkeen hartziduraren gelditzeak detektatu ahal izateko. 
BI3.4 Hartzidura alkoholikoa edo malolaktikoa egin ostean, ezarritako parametro kimiko guztiak aztertzen dira, 
lortutako ardoaren kalitateari buruzko argibidea izateko. 
BI3.5 Ardoak analisi fisiko-kimikoen laguntzarekin tipifikatzen dira. 
BI3.6 Ontziratu aurretik, ardoen kontrol analitiko zorrotza egiten da, ardo horien ezaugarriak ezagutu ahal izateko eta 
zer bilakaera izan dezaketen jakin ahal izateko. 
BI3.7 Ardoen zahartzapen-prozesuak irauten duen bitartean (barrikak, botilak, eta abar) ardo horien parametro fisiko-
kimikoen bilakaera kontrolatzen da. 

 

Lanbide-testuingurua:  
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Dastaketa-gela. Klimatizagailuak. Ordenagailuak, laborategiak. Laborategiko materiala. Korronte laminarreko kabinak, 
mikroskopio espektrofotometroak. Analisi automatikoak neurtzeko ekipamenduak, pH-metroak. Konduktimetroak. 
Kromatografoak. Errefraktometroak. Turbidimetroak. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Mahatsa. Muztioak. Ardoak. Heltze-kontroleko orriak. Mahatsaren kalitateari buruzko argibideak. Dastaketa-orriak. 
Mahatsaren kalitateari buruzko parametroak. Emaitza analitikoen fitxategia. 
Informazioari eta trazabilitateari buruzko artxiboak. Upategiko ardo guztien analisiaren artxiboa. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Enologiari buruzko eskuliburuak. Mahastizaintzako eta ardogintzako araudia (EEEaren erregelamenduak, ardoaren 
Legea, jatorrizko deiturak arautzen dituzten kontseiluen erregelamenduak, eta abar). Produktu enologikoei buruzko 
eskuliburuak. Laborategiko ekipamenduei buruzko eskuliburuak. Mikroorganismoen hazkuntzari buruzko eskuliburuak. 
Anilisi-metodo ofizialak. Prozedura-eskuliburuak. Analisiaren emaitzak. Lortutako ardoen ezaugarriak. Egindako 
analisien erregistroak. Laborategiko materialaren eta produktuen erregistroak. Ardoen bilakaera analitikoaren 
erregistroa. Ardoen bilakaera organoleptikoaren erregistroa. 

 
 
 
 
 

3. gaitasun-atala:  
ARDOAK EGONKORTZEKO ETA ONTZEKO METODOAK 
KOORDINATZEA ETA GAINBEGIRATZEA 

 

Kodea: UC0039_3 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:<  
LB1: Ardoak kontserbatzeko, klarifikatzeko eta egonkortzeko prozesuak —eskatutako kalitatea lortzeko erabili behar 
direnak— kontrolatzea. 
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BI1.1 Ardoen kontserbazioari dagokionez (tanga beteak, atmosfera geldoa, eta abar) kontrolatzen da baldintzak 
egokiak direla ardoaren kalitatea gordetzeko. 
BI1.2 Hainbat klarifikatzailerekin eta dosirekin egiten dira probak, klarifikazio-maila hoberena lortzeko, zenbait 
parametro kontuan hartuta, hala nola ardoaren uhertasuna, iragazgaitasuna eta egonkortasuna. 
BI1.3 Aplikatzen den iragazketa-sistemak (lur bidezko iragazketa, plaka bidezko iragazketa, iragazketa tangentziala) 
elaborazio-metodoa eta merkaturatze-esparrua ditu kontuan. 
BI1.4 Egiaztatzen da ardoaren egonkortasuna lortzen dela (tartarikoa, proteinaduna, gai koloreztatzailea, metalikoa) 
kasu bakoitzerako ezarritako probak eginez. 
BI1.5 Garbiketari, segurtasunari, hondakinei eta antzekoei buruz kalitate-sisteman ezarritako laneko prozedurak eta 
argibideak aplikatzen dira eta horiek egiten laguntzen da. 

LB2: Ardoen zahartzapen-prozedurak ezartzea erabilitako teknika kontuan hartuta. 
BI2.1 Egiaztatzen da barriken ezaugarriek (zur-mota, edukiera, adina, txigortua) ahalbidetzen dutela ardoak ontze-
fasean bilakaera egokia izango duela. 
BI2.2 Ardo-mota jakin baterako ontze-teknika egokiena planifikatzen eta kontrolatzen da (klarifikazioa ontze-fasearen 
aurretik, ontze-faseak irauten duen bitartean edo ontze-fasearen ondoren, klarifikaziorik gabe, hartzidura 
malolaktikoa barrikan, ontzi-aldaketa mota eta kopurua, eta abar)  
BI2.3 Ontze-prozesua (barrika garbitzeko sistema, sulfuroso-maila, parametro sentsorialak) ezarritako jarraibideen 
arabera zaintzen da, alterazioak prebenitzeko eta ardoaren bilakaera egokia dela bermatzeko. 
BI2.4 Ontze-prozesuan kontrolik gabeko egoerak izanez gero, parametro fisiko-kimikoetan, mikrobiarretan edo 
organoleptikoetan sortutako desbideratzeak aztertzen dira, eta aplikatu behar diren ekintza zuzentzaileak agintzen 
dira 
BI2.5 Ontze-eremuan esku hartzen duen lantaldea antolatzen da, eta prozesu-eragiketak egiteko eta kontrolatzeko 
zereginak eta erantzukizunak esleitzen dira, giza baliabideen aprobetxamendua hoberena izatea lortzeko. 

LB3: Heltze- edo ontze-faseak behar dituzten ardo bereziak egiteko prozesuak garatzea. 
BI3.1 Oinarri-ardo batetik abiatuta ardo apardunak egiteko prozesuan hainbat fasetan («tirajea», bigarren hartzidura, 
botilako ardoaren heltzea, lepo-egitea eta bukaera) esku hartzen duten faktoreak kontrolatzen dira ardo horien 
kalitatea bermatzeko. 
BI3.2 Ardo oparoen ontze biologikoari dagokionez, errezelaren garapenaren ezaugarriak eta zentzumenean duen 
eragina kontuan hartzen dira, eta fase horretan aplikatu behar diren prozedurak kontrolatzen dira. 
BI3.3 Muztioek duten azukrea eta ardo gozoa edo likoretsua egiteko erabiltzen diren konposatuak zer proportziotan 
gehitzen diren kontrolatzen da, baita ontze-fasean esku hartzen duten faktoreak ere, ezarritako espezifikazio 
teknikoak aplikatuz. 
BI3.4 Ardo aromatizatuak egiteari dagokionez, oinarri-ardoaren ezaugarriak eta proportzioak, landare-aterakinak eta 
bestelako produktuak gainbegiratzen dira, arau espezifikoen arabera. 

 

Lanbide-testuingurua: 
 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Biltegiratzeko tangak. Gas geldoa. Iragazkiak. Zentrifugoa. Trukagailuak. Erregulazio termikoko ekipamenduak. Tanga 
isotermoak. Barrikak. Zurezko upelak. Botilategiak. Ontze-pabiloiak. Zahartzapen-pabiloiak. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Ardo beltzak, zuriak eta gorriak. Muztioak. Likore-ardoak. Ardo apardunak. Ardo gozoak. Ardo onduak, Mahatsetik eta 
ardotik eratorritako produktuak. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Enologiari buruzko eskuliburuak. Mahastizaintzako eta ardogintzako araudia (EEEaren erregelamenduak, ardoaren 
Legea, jatorrizko deiturak arautzen dituzten kontseiluen erregelamenduak, eta abar). Makinak eta ekipamenduak 
erabiltzeari buruzko eskuliburuak. Produktu enologikoei buruzko eskuliburuak. Ardogintza-prozedurei buruzko 
eskuliburuak. Datuen tratamendu estatistikoa. Ardoak egonkortzeko teknikak. Ontze-prozedurak. Laginketa-teknikak. 
Nazioarteko kodex enologikoa. Egindako tratamenduen erregistroak. Ontzi-aldaketen eta egonkortze-tratamenduen 
erregistroak. Ontze-pabiloiko hezetasunaren eta tenperaturaren erregistroa. Lermen erregistroa. Klarifikazioen eta 
erabilitako produktuen erregistroa. 
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4. gaitasun-atala:  
MAHASTIZAINTZAKO ETA ARDOGINTZAKO INSTALAZIOEN ETA 
MAKINEN PRESTAKETA ETA FUNTZIONAMENDUA PROGRAMATZEA 

 

Kodea: UC0040_3 
 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  

LB1: Upategiko makinen eta ekipamenduen prestaketa eta funtzionamendua egokiak direla zaintzea, behar bezala 
funtziona dezaten. 

BI1.1 Mahatsa jasotzeko ekintza kontrolatzera bideratutako aparatuak behar bezala egiaztatzen eta kalibratzen 

dira. 

BI1.2 Mahatsak eta muztioak garraiatzeko baliabideen egoera sanitarioa eta funtzionamendua gainbegiratzen da 

behar adinako denborarekin. 

BI1.3 Erregulazio termikoko ekipamenduak egiaztatzen eta prestatzen dira. 

BI1.4 Ekipamendu pneumatikoak eta hidraulikoak eta mekanikoak ziurtatzen dira, eta beharrezkoa izanez gero, 

berritu egiten dira. 

BI1.5 Ontziratze-linea higienizatzen eta prestatzen da botilatze-eragiketa bakoitza gauzatu aurretik eta ondoren. 

LB2: Ardo-ontziak eta lokalak behar bezala egokituta daudela gainbegiratzen da prozesuak behar bezala garatuko direla 
bermatzeko. 

BI2.1 Hartzidura- eta biltegiratze-tangak beti garbitzen dira erabili ondoren. 

BI2.2 Tanga eta ontzi guztien estankotasuna egiaztatzen da tanga eta ontzi horiek erabili aurretik, ardoaren 

galerak eta alterazioak saihesteko. 

BI2.3 Zurezko ontziei dagokienez, egiaztatzen da behar bezain garbi daudela eta kontserbazioa egokia dela 

barrutik nahiz kanpotik. 

BI2.4 Ardoa egiteko eta ontzeko lokaletan tenperatura- eta hezetasun-baldintzak egiaztatzen dira ardoen 

kontserbazioa eta bilakaera ezin hobeak izateko. 

BI2.5 Ontziratze-lokalak prest jartzen dira botilatze-prozesu bakoitzaren ondoren. 

BI2.6 Egiaztatzen da material osagarriak (produktu enologikoak, kaxak, ontziak, eta abar) baldintza egokietan 

biltegiratzen direla ez hondatzeko. 

LB3: Ardoen kalitatea bermatuko duten higiene- eta segurtasun-neurri espezifikoak hartzea, prozedurari buruzko 
eskuliburuen arabera. 

BI3.1 Egiaztatzen da higiene pertsonaleko eta produkzio-baliabideetako arauak ardoak egiteko prozesu osoan 

aplikatzen direla. 

BI3.2 Lokalen azaleraren garbiketa ikuskatzen da normalean, eta garbiketa modu eraginkorrean egiten dela 

egiaztatzen da. 

BI3.3 Upategiko langileek muztioak eta ardoak manipulatzen dituztenean, egiaztatzen da garbiketa-sistemak behar 

bezala erabiltzen direla muztio eta ardo horiek garraiatu aurretik, garraiatu bitartean eta garraiatu ondoren. 

BI3.4 Ontzi-ardoak bete aurretik gainbegiratu egiten dira, garbiketa egokia dela eta usain txarrik ez dutela 

ziurtatzeko. 

BI3.5 Ardoak eta bestelako produktu eratorriak ontziratzeari dagokionez, iragazkien osotasun-testak egiten dira 

prozesuari ekin aurretik, baliabide iragazleen egoera ezin hobea dela egiaztatzeko. 

BI3.6 Ontziratze baten eta bestearen artean etenaldiak luzeak badira, iragazkiak ezin hobeto kontserbatuta 

daudela egiaztatzen da. 

BI3.7 Ardoak egiteko prozesu osoak irauten duen bitartean, egiaztatzen da ezarritako segurtasun-arau guztiak 

betetzen direla. 

 

Lanbide-testuingurua: 

Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Hartzidura- eta biltegiratze-tangak. Gas geldoa. Iragazkiak. Zentrifugoa. Trukagailuak. Erregulazio termikoko 
ekipamenduak. Tanga isotermoak. Barrikak. Zurezko upelak. Botilategiak. Ontze-pabiloiak. Zahartzapen-pabiloiak. 
Garbiketa-ekipamenduak. CIP garbiketako sistema automatikoak. Garbiketarako produktuak. Segurtasun-ekipamenduak 
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Lanaren produktuak edo emaitza 
Arriskuak prebenitzeko eta kontrolatzeko argibideak. Upategian egindako eragiketen erregistroa. Garbitzeko produktuen 
artxiboa. Dokumentazioaren eta emaitzen erregistroa. Agindutako zereginei eta langileei buruzko txostena. Segurtasun- 
eta osasungarritasun-bermea ardoetan. Eragiketa guztien trazabilitatea. 
 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Ekipamenduak erabiltzeko eskuliburuak. Prozedurari buruzko eskuliburuak. Seinaleztapenak. Araudi tekniko-sanitarioa. 
Segurtasun- eta larrialdi-planei buruzko araudia. Lan-parteak. Gorabeheren parteak. 
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III PRESTAKUNTZA  

 
 

 
 

1. prestakuntza-modulua:  
MAHATS-PRODUKZIOA ETA ARDOGINTZAK 

 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ANALISI ENOLOGIKOA ETA DASTAKETA 

 
 

3. prestakuntza-modulua:  
ARDOEN EGONKORTZEA ETA ONTZEA 

 
 

4. prestakuntza-modulua:  
INSTALAZIO ENOLOGIKOAK 

 
 

5. prestakuntza-modulua:  
ENOTEKNIAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1. prestakuntza-modulua:  
MAHATS-PRODUKZIOA ETA ARDOGINTZAK 
 

Kodea: MF0037_3 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0037_3: Mahats-produkzioa gainbegiratzea eta ardogintza-prozesuak 

programatzea 
 

Iraupena: 180 ordu 
 
 

1.1 prestakuntza-atala 
MAHASTIZAINTZA 
 
Kodea: UF0935 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Mahastiaren ezarpena eta landaketa programatzea natura-faktoreak eta hautatutako barietateak kontuan hartuta. 

EI1.1 Mahatsondoaren garapenean lurzoruak duen eragina ezartzea. 
EI1.2 Barietate aukeratzeari dagokionez, gunearen baldintza klimatikoek nola eragiten duten balioestea. 
EI1.3 Mahatsondoaren ezaugarri morfologikoak eta fisiologikoak deskribatzea, barietateekin eta ingurune-baldintzekin 
lotuta. 
EI1.4 Mahatsondoren ziklo begetatiboa eta ugalketa-zikloa deskribatzea, fase bakoitzean egoera fenologikoak ezagutuz. 
EI1.5 Mahatsondoaren garapena egokia izateko, kasu bakoitzean ezarri behar diren prozesuak eta baldintzak 
deskribatzea 
EI1.6 Txertaken ezaugarriak eta horiek barietateetan duten eragina identifikatzea. 
EI1.7 Mahatas-barietate nagusiak eta horien gaitasun agronomikoak eta enologikoak ezagutzea 
EI1.8 Emaitza enologiko hoberenak ahalbidetuko dituzten landaketa-irizpideak (mahastiaren orientazioa, landaketa-
esparrua, aurretiko lanak, landare-materiala, eta abar) justifikatzea. 

A2: Gidatze-sistema eta landarearen garapen orekatua ahalbidetuko duten hazkuntza-eragiketak kontrolatzea. 
EI2.1 Hautatutako mahatsondora hobekien egokitzen den espazio-kokapena (aske edo zerbaiten kontra jarrita) eta 
euspen-sistemen kokapena hautatzea. 
EI2.2 Gidatze-sistema eta eratzeko eta mantentzeko inausketa ezartzea, barietatea eta lursailaren ezaugarriak kontuan 
hartuta.  
EI2.3 Landaredia maneiatzeko eragiketak (lotzea, biltzea eta landaredia gidatzea) deskribatzea, zerbaiten kontra jarrita 
dauden kasuan  
EI2.4 Landarearen garapena eta fruituaren heltzea optimizatzeko, landarea berde dagoela egin behar diren eragiketak 
balioestea. 
EI2.5 Lurzorua mantentzeko eta landaketarako hoberena den teknikaren (lur-lantzea, landare-estalkia, herbizida 
aplikatzea edo bestelakoak) aukeraketa justifikatzea. 
EI2.6 Mahats-mordoa ondo heltzeko beharrezkoa den ur-egoera finkatzea. 
EI2.7 Ongarritze-mota eta -dosia landarearen garapenaren eta mahatsaren heltze-baldintzekin lotzea. 

A3: Egoera bakoitzerako egokia den laborantza babesteko sistema ezartzea, ingurumena gehien errespetatzen dutenak 
erabiltzeari lehentasuna emanez.  

EI3.1 Mahastiari eragiten dioten izurriak deskribatzea, horien aurka borroka egiteko kasu bakoitzean egokienak diren 
baliabideak kontuan hartuta. 
EI3.2 Gaixotasun ohikoenak identifikatzea eta babes-sistemak ezartzea. 
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EI3.3 Izurriek eta gaixotasunek uztan eragin ditzaketen kalteak aztertzea, tratamendu-atalasea ezartzeko. 
EI3.4 Produktu fitosanitario-mota eta -dosia, eta produktu hori aplikatzeko unea eta makinak aukeratzea irizpide 
teknikoen arabera, eta efizientzia nahiz ingurumenarekiko errespetua kontuan hartuta. 
EI3.5 Hainbat egoeratan, borroka integratuak eta antzeko beste borroka batzuk balioestea, hala nola metodo 
konbentzionalen ordez dauden beste metodo batzuk 

 

Edukiak: 
1. Mahatsondoa eta mahats-produkzioa ezagutzea. 

- Mahatsondoaren historia eta garrantzi ekonomikoa. 
- Anpelografia eta landare-hobekuntza. 
- Barietate nagusien azterketa. 
- Organoen morfologia, anatomia eta funtzioak. 

• Sustraiarena, hostoarena eta zurtoinarena. 

• Begiena. 

• Infloreszentziarena eta lorearena. 

• Mahats-mordoarena eta baiarena. 
- Mahatsondoaren fisiologia. 

• Ziklo begetatiboa. 

• Ugalketa-zikloa. 
- Mahats-produkzioaren faktoreak. 

• Lurzorua. 
• Klima. 

• Barietatea. 
- Mahats-landareen produkzioa. 

• Aldaxkak aldatzea. 

• Probena. 

• Txertaka. 

2. Mahastiaren ezarpena. 
- Landaketen arauketa. 
- Lurzorua prestatzea landatu aurretik. 
- Mentagaia aukeratzea. 
- Landaketa. 

• Landaketaren marraketa. 

• Garaia  
• Landareen prestaketa. 

• Landatzeko moduak. 

• Landaketaren ondorengo zainketak. 
- Mahastiaren euskarriak jartzea. 

3. Mahatsondoa gidatzeko eta inausteko sistemak. 
- Mahatsondoak ezartzeko parametroak. 

• Landaketa-dentsitatea. 

• Landaketa-tartea. 

• Errenkaden orientazioa. 
- Mahatsondoen itxuraren parametroak. 

• Enborraren garaiera. 

• Inausketa-sistemak. 

• Oholez hesitzeko sistemak. 
- Zati begetatiboaren eta ugalketa-zatiaren arteko oreka erregulatzeko parametroak. 
- Mahatsondoaren inausketa. 

• Inausketaren hasiera. 

• Guyot inausketa sinplea. 

• Guyot inausketa bikoitza. 

• Lokarriak. 

• Edalontzia. 

• Inausteko garaia. 
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4. Lurzoruaren mantentze-lanak eta ongarriketa. 
- Lurzoruaren oinarrizko osagaiak. 

- Zereginak. Erabilitako makinak. 
- Landare-estaldura. 
- Belar txarren kentze kimikoa. 

- Nutrizio minerala eta ongarriketa.  
• Mahatsondoaren nutrizio minerala. 

• Mahatsondoaren ongarriketa. 

• Ureztatzea. 

5. Mahastiaren babesa. 
- Istripuak eta gaixotasunak, parasitoek eragiten ez dituztenak. 

• Izozteak, kazkabarra eta haizea. 

• Klorosia. 

• Txortena lehortzea eta bestelakoak. 
- Birusek eragindako gaixotasunak. 

• Kaltetutako organoen itxura eta detekzioa. 

• Birosiaren transmisioa. 
- Gaixotasun kriptogamikoak. 

• Milidiua. 

• Oidioa. 

• Back-rota. 

• Usteldura grisa. 

• Bestelakoak. 
- Gaixotasun bakterianoak. 
- Animalia parasitoak. 

• Mahats-zorria. 

• Mahats-mordoaren sitsak. 

• Pirala. 

• Armiarma gorriak eta armiarma horiak. 
- Mahatsondoaren gaixotasunak eta izurriak ezagutzea. 

- Izurrien eta gaixotasunen tratamenduak.  
• Horien aurka borroka egiteko metodoa zehaztea: kimikoa, integratua, biologikoa. 
• Produktu fitosanitarioak. Manipulazioa. Osasunerako eta ingurumenerako arriskuak. 

• Fitosanitarioak aplikatzeko makinak. Segurtasuna maneiuan. Norbera babesteko ekipamendua erabiltzea. 
• Borroka integratua. 

• Prebentzioa eta borroka biologikoa 
 
 

1.2 prestakuntza-atala 
BILDUTAKO MAHATSA HARTZEA ETA HARTZIDURA AURREKO ERAGIKETAK 
 
Kodea: UF0936 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Mahatsa biltzeko data eta mahatsa upategian hartzeko ekintza programatzea, eta mahatsaren tratamendu mekanikoa 
gauzatzeko baldintzak kontrolatzea. 

EI1.1 Mahatsen heltzea kontrolatzeko laginak hartzeko erabilitako prozedura justifikatzea. 
EI1.2 Mahatsa biltzeko data ezartzea, mahats-mordoaren bilakaeraren parametro analitikoetan eta organoleptikoetan 
oinarrituz. 
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EI1.3 Bildutako mahatsaren osotasuna eta osasuna bermatuko duten garraio-baldintzak justifikatzea. 
EI1.4 Aleak eta muztioak pairatzen dituzten eraldaketa entzimatikoek produktuaren kalitatean duten eragina 
deskribatzea. 
EI1.5 Kontrol-baliabideen (baskula, laginak hartzeko gailua, analizagailu automatikoak eta bestelakoak) 
funtzionamendua egiaztatzea. 
EI1.6 Bildutako mahatsaren hautaketa ardoaren kalitatea areagotzeko fase garrantzitsutzat hartzea. 
EI1.7 Tratamendu mekanikoan erabiltzen diren ekipamenduak (txortenak kentzeko gailua, mahatsa jotzeko makina, 
ponpa, eta abar) erregulatzeko parametroak kontrolatzea barietateen eta bildutako mahatsaren egoeraren arabera. 
EI1.8 Bildutako mahatsaren ezaugarrietara eta prestatu nahi den ardo-motara hobekien egokitzen den prentsaketa-
programa hautatzea. 
EI1.9 Ekipamenduen banaketa zehaztea eragiketen sekuentzia kontuan hartuta. 

A2: Hartzidura aurreko tratamenduak aplikatzea muztioari edo bildutako mahatsari, betiere lortu beharreko ardo-motaren 
arabera. 

EI2.1 Muztioa oxidazioetatik eta alterazio mikrobiarretatik babesteko erabilitako prozedurak justifikatzea. 
EI2.2 Hondarra garbitzeko sistema zehaztea eta klarifikazio-maila ezartzea bildutako mahatsaren eta lortu beharreko 
ardo-motaren ezaugarrien arabera. 
EI2.3 Muztioak edo bildutako mahatsak produktu enologikoekin klarifikatzeko eta zuzentzeko ekintzak justifikatzea, 
produktu horien osaera kimikoa ezagutuz. 
EI2.4 Entzima-prestakinen erabilera bildutako mahatsaren ezaugarriekin, prestaketa-metodoarekin edo lortu beharreko 
ardo-motarekin lotzea 
EI2.5 Behar bezala zehaztutako upategiko jarduera-programa bat abiapuntutzat hartuta: 
- Hartzidura aurreko fasean, produkzio-aukera egokiena deskribatzea. 

- Programarako egokienak diren giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea 
EI2.6 Ardo zuriak, beltzak eta gorriak lortzeko prozesu nagusiak horiekin lotutako hartzidura aurreko tratamenduekin 
lotzea. 
EI2.7 Muztioak eta ardoak zuzentzeko gutxieneko legezko eskakizunak identifikatzea. 

 

Edukiak: 
1. Mahatsa biltzea eta upategian hartzea. 

- Mahatsa biltzeko data ezartzea. 

• Mahats-alearen bilakaera. Heltzearen kontrola. 
• Heldutasun-motak: industriala, teknologikoa. Heldutasunaren alterazioak. 
• Laginketa-mota. Aldizkakotasuna. 
• Erantzukizuna laginak hartzeari eta kontrolak egiteari dagokionez. 

- Bildutako mahatsaren garraioa eta upategian hartzea. 

• Bildutako mahatsaren plangintza eta garraioa. 

• Bildutako mahatsa upategian hartzeko ekintzaren kontrola. 

• Bildutako mahatsa deskargatzea. 
- Bildutako mahatsaren tratamendu mekanikoko ekipamenduen deskribapena eta erregulazioa. 

• Txortenak kentzeko gailuak. 

• Mahatsa jotzeko makinak. 

• Xukaderak eta prentsak. 

• Mahatsa biltzeko ponpak. 

2. Mahatsaren eta muztioaren entzima-eraldaketak. Entzima-prestatuen erabilera. Sufre dioxidoa 
erabiltzea muztioetan. 
- Entzima oxidasikoak. 

• Oxigenasak. 

• Oxidorreduktasak. 

• Peroxidasak. 

• Oxigeno-kontsumoa muztioetan. 
- Entzima hidrolitikoak. 

• Proteasak. 

• Entzima pektolitikoak. 
- Entzima-prestatu industrialen erabilera ardogintzan. 

• Muztioa ateratzeko entzimak. 

• Muztioa klarifikatzeko entzimak. 
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• Kolorea ateratzeko eta egonkortzeko entzimak. 

• Aromak askatzea faboratzen duten entzimak. 
- Sufre dioxidoaren kimika. 
- Sufre dioxidoarekin konbinatzen diren molekulak. 
- Sufre dioxidoaren propietateak. 

• Oxidazioen babesa. 

• Mikrobioen aurkako propietateak. 
- Sufre dioxidoa erabiltzeko baldintzak. 

• Erabilera-dosia ardogintzan. 

• Erabiltzeko moduak. 

3. Bildutako mahatsaren eta muztioaren zuzenketak. 
- Azidotasuna zuzentzea. 

• EBko legezko mugak. 

• Azidotzea. Desazidotzea. 
- Azukre-zuzenketak. Azukretan aberastea. Azukretan pobretzea. 

4. Hondarra garbitzea 
- Hondarrak sortzea eta osatzea. 
- Hondarra garbitzearen kontrola uhertasun-neurriaren arabera. 
- Hondarra garbitzeak ardo zuri lehorren osaeran duen eragina. 
- Hondarra garbitzeak hartziduraren garapenean duen eragina. 
- Hondar-garbiketa. 
- Hondarren tangak klarifikatzeko prozesua. 
 
 

1.3 prestakuntza-atala 
HARTZIDURA-PROZESUAK ETA ARDOGINTZAK 
 
Kodea: UF0937 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1 Hartzidura alkoholikoaren garapena kontrolatzea, hautatutako hazkuntza erabiltzeak dakartzan aldeak ezarriz. 

EI1.1 Legamia-zelula deskribatzea horren atalek betetzen duten eginkizuna kontuan hartuta. 
EI1.2 Muztioen hartziduran esku hartzen duten legamia-zepak sailkatzea. 
EI1.3 Mahatsa ardo bihurtzeko prozesuan esku hartzen duten legamia-espezieen segida deskribatzea. 
EI1.4 Hartzidura alkolohikoan esku hartzen duten prozesu biokimikoak identifikatzea 
EI1.5 Prozesua errazteko hautatutako legamien erabilera justifikatzea. 
EI1.6 Hartziduraren martxari eragiten dioten faktore fisiko-kimikoak (tenperatura, aireztapena eta bestelakoak) definitzea. 
EI1.7 Legamien nutrizio-premiak eta aktibadoreek hartziduran duten zeregina ezartzea 
EI1.8 Hartzidura alkoholikoaren amaiera zaintzea, azukreak agortu direla eta desbideratzerik ez dagoela bermatuz. 
EI1.9 Hartzidura gelditzen bada, beharrezkoak diren esku-hartzeak deskribatzea. 

A2. Hartzidura malolaktikoaren garapena programatzea ardoaren kalitateak eraldaketa hori eskatzen duenean. 
EI2.1 Ardoetan dauden bakterio laktikoen ezaugarriak eta eragiten dituzten eraldaketak deskribatzea. 
EI2.2 Ardoaren osaerarekin lotutako faktoreak (alkohol-gradua, azidotasuna eta bestelakoak) eta hartzidura 
malolaktikoaren garapenean eragiten duten kanpoko faktoreak (tenperatura, aireztapena eta bestelakoak) identifikatzea. 
EI2.3 Hartzidura malolaktikoaren berezko abiatzea errazteko hartu behar diren neurriak ezartzea 
EI2.4 Eraldaketa hori egin behar den unearen garrantzia balioestea, hautatutako hazkuntzen erabilera justifikatuz, hala 
badagokio. 
EI2.5 Hartzidura malolaktikoaren bilakaera txarra ardoan alterazioak izatearekin lotzea. 

A3. Ardogintzan gauzatzen diren etapen segida zehaztea, etapa horien garrantzia balioetsiz. 
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EI3.1 Ardo zuriaren prestaketan esku hartzen duten eragiketen sekuentzia ezartzea, mahats-mota eta kokapen 
geografikoa kontuan hartuta 
EI3.2 Hainbat eragiketa egiteko modua (hartzidura aurreko beratzea, ur-fasean beratzea, hiperoxidazioa, besteak beste) 
deskribatzea, eragiketa horiek prestaketa-prozedura osatzen badute 
EI3.3 Hartzidura aurreko esku-hartzeek ardo zuriaren azken kalitatean duten eragin erabakigarria balioestea. 
EI3.4 Ardo beltza prestatzeko aukera desberdinak justifikatzea, mahatsaren ezaugarrien eta prestatu nahi den ardoaren 
profilaren arabera. 
EI3.5 Beratzeak ardo beltzen prestaketan duen garrantzia eta beratzea faboratzeko prozedurak identifikatzea. 
EI3.6 Upeletik ateratzeko eta prentsatzeko baldintzak justifikatzea ardo-moten arabera. 
EI3.7 Ardoa beratze karboniko bidez egiteko faseak deskribatzea, metabolismo anaerobioak duen garrantzia kontuan 
hartuta. 
EI3.8 Azalaren konposatuak ateratzea hobetzeko, hartzidurari aurretik beroa emanez egiten den tratamenduaren 
ondoriozko prestaketa-sistemak ezagutzea. 

 

Edukiak: 
1. Legamiak. Metabolismoa eta garapen-baldintzak. 

- Legamia-zelularen osagaiak. 
- Legamien ugalketa eta ziklo biologikoa. 
- «Killer» fenomenoa. 
- Legamia-espezieen sailkapena. 
- Legamien metabolismoa. 

• Azukreak degradatzeko bideak. 

• Azukreak erabiltzeko bide metabolikoen erregulazioa. 

• Konposatu nitrogenatuen metabolismoa. 
- Legamien garapen-baldintzak. 

• Hartziduraren kontrola: Hartziduraren zinetika, tenperatura-kontrola, legamiak hazteko zikloa, nutrizio-premiak. 
• Hartziduraren aktibadoreak: Hazteko faktoreak, bizirauteko faktoreak, hartziduraren bestelako aktibadoreak. 
• Hartziduraren inhibizioa: Etanol bidezko inhibizioa, hartziduraren azpiproduktu bidezko inhibizioa. Zelularren 

azalak erabiltzea. 
• Legamien hazieran eta hartziduran eragiten duten faktore fisiko-kimikoak. 

• Hartzidura-geldialdiak. 

2. Esne-bakterioak eta hartzidura malolaktikoa. 
- Zelula bakterianoaren osagaiak. 
- Esne-bakterioen taxonomia. 
- Esne-bakterioen identifikazioa. 

- Esne-bakterioen metabolismoa.  
• Esne-bakterioen nutrizioa. 

• Hazkunde bakterianoaren faktore fisiko-kimikoak. 

• Esne-bakteriozko mikrofloraren bilakaera. 

• Elkarrekintza mikrobiarrak.  
- Hartzidura malolaktikoa. Ezaugarriak. 
- Hartzidura malolaktikoak ardoaren kalitaterako duen garrantzia. 
- Hartzidura malolaktikoaren arriskuak. 

3. Bakterio azetikoak. 
- Ezaugarri nagusiak. 
- Sailkapena eta ezaugarri fisiologiko garrantzitsuenak. 
- Bakterio azetikoen metabolismoa. 
- Bakterio azetikoen garapenak muztioetan eta ardoetan duen eragina. 
- Bakterio azetikoen bilakaera ardogintzak eta ardoen ontze-faseak irauten duten bitartean 
- Hartzidura azetikoa. Ezaugarriak. Ozpina produzitzeko hainbat sistema. 

4. Ardo zuriak egitea.  
- Ardo zurien ardogintzen ezaugarri bereizleak eta kalitate-irizpideak. 
- Muztioa ateratzea eta babestea. 
- Hondar-garbitzea, muztioaren zuzenketak. 
- Hartzidura gidatzea. 
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5. Ardo beltzak egitea. 
- Bildutako mahatsaren eta upeleratzearen tratamendu mekanikoak. 
- Hartzidura alkoholikoa gidatzea. 

• Baldintza klimatikoen eragina. 

• Muztioaren erremontatzea eta aireztapena. 

• Hartziduraren kontrola eta amaiera. 
- Beratzeko ekintza gidatzea. 
- Xukatzea eta prentsatzea. 
- Hartzidura malolaktikoa gidatzea. 

• Ardoaren eraldaketak hartzidura malolaktiko bidez. 

• Hartzidura malolaktikoa kontrolatzea. 

• Hartzidura malolaktikoa garatzeko beharrezkoak diren baldintzak. 
- Hartzidura bakterianoen inokulazioa. 

6. Bestelako ardogintzak. 
- Ardo gorriak egitea. 

• Ardo gorrien karakterizazioa. 

• Zuzeneko prentsaketa bidez egitea. 

• Beratze labur bidez egitea. 
- Beratze karboniko bidezko ardogintza. 

• Beratze karbonikoaren printzipioak. 

• Metabolismo anaerobioa. 

• Mahatsaren eraldaketak beratze karbonikoaren fasean. 

• Beratze karbonikoaren mikrobiologia. 

• Beratze karbonikoa gidatzea. 
- Bildutako mahatsa berotuz gauzatutako ardogintza 

 
 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ANALISI ENOLOGIKOA ETA DASTAKETA 
 

Kodea: MF0038_3 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0038_3: Ardo-produkzioa kontrolatzea analisi organoleptikoen, 

mikrobiologikoen eta fisiko-kimikoen bitartez 
 

Iraupena: 150 ordu 
 
 

2.1 prestakuntza-atala 
DASTAKETA 
 
Kodea: UF0938 
 

Iraupena: 40 ordu 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
Dastaketa-entseguak normalizatzea ahalbidetzen duen metodologia aplikatzea. 

EI1.1 Dastaketa-gela batek bete behar dituen ingurune-baldintzak nahiz instalazioak eta ekipamenduak deskribatzea. 

2 
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EI1.2 Balioetsi beharreko alderdi sentsorialen arabera (oinarrizko zaporeen identifikazioa, ardoak ondu bitartean izan 
duen bilakaera, prestaketa-prozesuaren eta lehengaiaren arteko harremana, gustu-inpresioen deskribapena, dastaketa-
fitxari buruzko puntuazioa emanez, eta bestelakoak) egoera bakoitzean erabiltzea komeni den dastaketa-mota (teorikoa, 
analitikoa, aplikatua edo bestelakoak) identifikatzea. 
EI1.3 Dastaketa-fitxak eta sentsazio organoleptikoak definitzeko erabiltzen den hiztegi teknikoa ezagutzea. 
EI1.4 Entrenamendu sentsorialean erabilitako metodoak deskribatzea. 
EI1.5 Dastaketan erabilitako zentzumenak oinarrizko zaporeekin eta zentzumen bakoitzean intentsitate handienarekin 
atzematen diren ardoaren konposatuekin lotzea. 
EI1.6 Ikusmen-, usaimen- eta gustu-balioespena egiteko entseguak —konposatuen pertzepzio-atalasea ezagutzea 
ahalbidetzen dutenak— ezartzea.  

A2: Analisi sentsorialaren emaitzak muztioak eta ardoak lortzeko, egiteko eta bilakatzeko sistemekin lotzea. 
EI2.1 Muztioen eta ardoen propietate sentsorialak eta ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.2 Ardoen propietate sentsorialak ardoak prestatzeko prozesuekin eta metodoekin lotzea. 
EI2.3 Ardoetan egiten diren proba organoleptiko-motak zerrendatzea. 
EI2.4 Analisi sentsorialean ikus daitezkeen ezaugarriak (ikusmenari, usaimenari eta gustuari buruzkoak) deskribatzea. 
EI2.5 Analisi sentsorialaren bitartez, ardo batzuen barietatearen ezaugarriak eta ezaugarri geografikoak identifikatzea. 

 

Edukiak: 
1. Dastaketa-materialen eta -instalazioen prestaketa. 

- Dastaketan erabilitako materialak identifikatzea. Dastaketa-gela. 
- Instalazioak. Ingurune-baldintzak. 
- Dastaketa-fitxak. Hiztegia. 
- Ordena eta garbitasuna instalazioetan eta materialei dagokienez. 

- Ardoen aurkezpena  
• Irizpideak. 

• Tenperatura.  
• Dekantazioa. 

2. Ezaugarri sentsorialen deskribapena. 
- Ardoen eta deribatuen osagaiak, eta ezaugarri organoleptikoekin duten harremana. 
- Zentzumenak. 

• Funtzionamendua. 

• Memoria eta heziketa sentsoriala. 

• Aroma- eta zapore-jokoak. 
- Oinarrizko zaporeak. 
- Zaporeen eta aromen arteko orekak eta indargarriak. 

3. Dastaketaren faseak. 
- Dastaketaren metodologia. 
- Ikusmen-fasea. Garbitasuna. Kolorea eta eferbeszentzia. 
- Usaimen-fasea. 

• Aroma-motak identifikatzea. 

• Aromen sailkapena. 

- Gustu-fasea. Gustu-sentsazioak. 
- Sudur-atzeko bidea. 

4. Dastaketa. 
- Dastaketa-motak  
- Dastaketa-protokoloak produktu-motaren arabera 
- Kolorearen, aromaren eta zaporearen identifikazioa 
- Analisi sentsoriala 

• Aromak eta zaporeak nabaritzeko atalaseak 

• Ikusmen-analisia (garbitasuna, kolore-mota, ñabardura) 

- Sentsazio organoleptikoen eta ardoaren osagaien arteko lotura  
• Lehengaien kalitatea. 

• Prestatzeko sistema. 
- Akats organoleptikoak. 
- Ardoak denboran izan duen bilakaera. 
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- Dastaketa eta mahastizaintzako eta ardogintzako kultura. 

• Jatorrizko deiturak. Mahastizaintzako eta ardogintzako munduko eskualde ospetsuenak: kokapena, barietateak 
eta ardo adierazgarrienak. 

• Barietate esanguratsuenak eta horien balio organoleptikoak. 

• Klimak eta lurzoruak ardoen tipikotasunean duten eragina. 

 

2.2 prestakuntza-atala 
ANALISI MIKROBIOLOGIKOA 
 
Kodea: UF0939 

 

Iraupena: 40 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Laborategi mikrobiologikoa antolatzea laborategia osatzen duten instalazioak, ekipamenduak eta baliabideak ezagutuz. 

EI1.1 Laborategi mikrobiologikoko ekipamendua, instalazioak, zerbitzu osagarriak eta segurtasun-gailuak ezagutzea. 
EI1.2 Laborategiko baliabideak eta erreaktiboen nahiz material osagarriaren biltegiratzea kontrolatzea. 
EI1.3 Laborategi mikrobiologikoaren lana definitzea produkzio-prozesuaren eta kalitatea kontrolatzeko planaren premien 
arabera. 
EI1.4 Mikrobiologia-laborategian garbitzeko, desinfektatzeko eta/edo esterilizatzeko erabili beharreko teknikak 
identifikatzea. 
EI1.5 Analisi mikrobiologikoko tresnen funtzionamendua eta garbitasuna egiaztatzea. 
EI1.6 Laginak eta hazkuntza-baliabideak manipulatzeari eta biltegiratzeari dagokionez, higiene- eta segurtasun-neurriak 
ezagutzea. 
EI1.7 Laginak eta laborategi mikrobiologikoko hondakinak desagerrarazteko baldintzak eta metodoak ezartzea, betiere 
motaren, ezaugarrien eta indarreko araudiaren arabera. 
EI1.8 Babes indibidual eta kolektiboko neurriak ezagutzea 

A2: Analisi mikrobiologikoko teknikak aplikatzea, mikroorganismoak identifikatuz eta ezaugarriak adieraziz. 
EI2.1 Enologian aplikatzen diren analisi mikrobiologikoko teknikak ezagutzea. 
EI2.2 Ekipamenduak, materiala eta tresnak garbitzeko, desinfektatzeko eta/edo esterilizatzeko teknika hautatzea 
dauzkaten ezaugarrien arabera. 
EI2.3 Tresnak eta materialak egin beharreko zehaztapenen eta tekniken arabera aukeratzea. 
EI2.4 Ezarritako segurtasun-arauak aplikatzea laginak manipulatu bitartean. 
EI2.5 Muztioen, ardoen eta deribatuen legamiak eta bakterioak ezagutzea eta horien ezaugarriak adieraztea. 
EI2.6 Mikroorganismo bakoitzerako egokienak diren hazkuntza-baliabideak aukeratzea. 
EI2.7 Identifikazio eta/edo kontaketa mikrobiologikoa egiteko metodorik egokiena ezartzea. 
EI2.8 Kontrol mikrobiologikoko probak egitea mahatsa jasotzean eta ardoak nahiz deribatuak prestatu, kontserbatu eta 
bukatu bitartean. 
 

Edukiak: 
1. Laborategi mikrobiologikoaren antolaketa. 

- Laborategi mikrobiologikoaren ezaugarriak adieraztea eta haren antolamendua.  
• Araudia. 

• Laborategi mikrobiologikoaren ekipamendua. 

• Laborategi enologikoko higiene- eta segurtasun-neurriak. 
- Kontuan hartu behar diren ingurumen- eta prebentzio-neurriak. 

• Baliabideen erabilera eraginkorra ingurumenaren babesa bermatzeko. 

• Hondakinak, zaborrak eta isuriak desagerrarazteari buruzko araudia. 

• Sortutako hondakinen kudeaketa. 

• Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak. 

- Egindako analisiekin eta kontrolekin lotutako txostenak eta kalkuluak.  
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2. Teknika mikroskopikoak. 
- Mikroskopio optikoa. Deskribapena. Behaketa mikroskopikorako arauak. 

- Azterketa mikroskopikoaren teknikak. Freskoan dagoela. Kolorazioak. 

3. Hazkuntza-teknikak.  
- Oinarria. 
- Hazkuntza-baliabideak. 

• Isolatzeko baliabideak. 

• Aberasteko baliabideak. 

• Bestelako baliabideak. 
- Baliabideak, ontziak eta lanabesak esterilizatzea. 

• Zuzeneko beroa. 

• Bero lehorra. 

• Bero hezea. 

• Esterilizatzeko bestelako metodoak. 
- Material mikrobiarraren ereintzak. 

• Tutuan. 

• Petri-plakan. 
- Legamien isolamendua. 

• Legamia-espezie nagusiak.  
• Legamiak isolatzeko hazkuntza-baliabideak. 

• Kontatzeko eta isolatzeko teknika. 

• Espezieen hainbat proba diferentzial. 

• Entsegu mikrobiologikoak legamia-populazioa kontrolatzeko (hartzidura, tiraje-likorea, besteak beste). 
- Esne-bakterioen isolamendua. 

• Esne-bakterioen espezie nagusiak. 

• Esne-bakterioak hazteko baliabideak. 

• Homohartzidurazko eta heterohartzidurazko bakterioak. 

4. Kontrol mikrobiologikoa upategian. 
- Upategian aplika daitezkeen kontrol mikrobiologikoko probak. 

• Hartzidurak irauten duen bitartean. 

• Ardoa kontserbatu, iragazi eta botilatu bitartean. 
- Ardoaren ezaugarri organoleptikoak, fisikoak eta kimikoak egon daitezkeen alterazio mikrobiarrekin lotzea. 

 
 

2.3 prestakuntza-atala 
ANALISI KIMIKOA 
 
Kodea: UF0940 
 

Iraupena: 70 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Laborategi enologikoa kontrolatzea, laborategia osatzen duten instalazioak, ekipamenduak eta baliabideak ezagutuz. 

EI1.1 Kimika enologikoko laborategiko ekipamendua, instalazioak, zerbitzu osagarriak eta segurtasun-gailuak 
ezagutzea. 
EI1.2 Laborategi enologikoaren baliabideak antolatzea eta kontrolatzea eta erreaktibo kimikoak eta material osagarriak 
biltegiratzea. 
EI1.3 Lanerako plana ezartzea laborategian, produkzio prozesua eta kalitate-kontrola kontuan hartuta. 
EI1.4 Analisiak egiteko erabiltzen diren tresnen eta ekipamenduen funtzionamendua, kalibrazioa eta garbitasuna 
egiaztatzea. 
EI1.5 Higiene- eta segurtasun-neurriak ezagutzea laginak eta erreaktiboak manipulatzeari eta biltegiratzeari dagokionez. 
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EI1.6 Kimika enologikoko laborategiko laginak eta hondakinak desagerrarazteko baldintzak eta metodoak justifikatzea, 
lagin- eta hondakin-motaren, horien ezaugarrien eta indarreko araudiaren arabera. 

A2: Parametro fisiko-kimikoak neurtzeko teknikak aplikatzea eta muztioen nahiz ardoen ezaugarriekin eta kalitatearekin 
lotzea. 

EI2.1 Mahatsen, muztioen eta ardoen osagaien eraldaketa-prozesuak erregulatzen dituzten lege kimiko-fisikoak 
interpretatzea. 
EI2.2 Mahatsen, muztioen eta ardoen osagaien eragina eta horien bilakaera mahats, muztio eta ardo horien 
kalitatearekin lotzea. 
EI2.3 Muztioak eta ardoak gehien ezaugarritzen eta bereizten dituzten osagaiak identifikatzea. 
EI2.4 Oinarrizko kimika analitikoaren oinarri diren erreakzioak, eragiketak eta metodoak definitzea. 
EI2.5 Metodo klasikoak erabiliz muztioen eta ardoen analisiaren praktika esperimentala egiteko beharrezkoak diren 
materialak deskribatzea. 
EI2.6 Muztioen eta ardoen kasuan ohikoak diren teknika instrumentalak aplikatzea. 
EI2.7 Zenbakiko kalkuluen eta/edo metodo grafikoen bitartez lotzea neurtutako parametroak eta mahatsen, muztioen eta 
ardoen propietateak. 
EI2.8 Neurketa instrumentaleko ekipamenduen prebentziozko mantentze-lanetarako beharrezkoak diren eragiketak 
egitea. 
EI2.9 Muztioen eta ardoen analisi kimikoan gertatzen diren erreakzio kimikoak interpretatzea. 
EI2.10 Analisi kimikoan lortutako emaitzak ardoen kalitatearen ezaugarriekin lotzea. 

 

Edukiak: 
1. Kimika enologikoko laborategiaren antolaketa. 

- Laborategiaren karakterizazioa. 
- Kimika enologikoko laborategiaren ekipamendua. 
- Laborategi enologikoko higiene- eta segurtasun-neurriak. 
- Baliabideen erabilera eraginkorra ingurumenaren babesa bermatzeko. 
- Hondakinak, zaborrak eta isuriak desagerrarazteari buruzko araudia. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak. 
- Egindako analisiekin eta kontrolekin lotutako txostenak eta kalkuluak. 

2. Parametro kimikoen zehaztapena. 
- Kimika orokorreko oinarriak. 
- Laginak hartzeko eta identifikatzeko prozedurak. 
- Zehaztapen fisikoak. 

• Oinarriak eta protokoloak. 

• Dentsitatea 

• Masa bolumikoa. 

• Aterakin lehorra. 

• Alkohol-gradua. 

• Bestelakoak. 
- Enologiako zehaztapen bolumetrikoak. 

• Oinarriak eta protokoloak. 

• Guztizko azidotasuna. 

• Azidotasun lurrunkorra. 

• Erraz asimila daitekeen nitrogenoa. 

• Bestelakoak. 
- Enologiako redox zehaztapenak. 

• Oinarriak eta protokoloak. 

• Azukre erreduzitzaileak. 

• Anhidrido sulfuroso librea eta erabatekoa. 
- Erreaktiboak eta anilisiak egiteko beharrezkoa den materiala prestatzea. 

3. Analisi instrumentalaren teknikak. 
- Instrumental analitikoaren mantentze-lanak. 
- Errefraktometriako, potentziometriako eta konduktimetriako teknikak. 
- Enologiari aplikatzen zaizkion metodo optikoak. 

• Oinarria. 
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• Turbidimetria eta nefelometria. 

• Espektroskopia ultramorea eta agerikoa. 
- Enologian aplikatzen diren metodo banantzaile kromatografikoak 

4. Analisien emaitzen interpretazioa. 
- Muztioaren edo ardoaren azidotasunaren emaitzaren ebaluazioa. 
- Sufre dioxidoaren analisien interpretazioa. 
- Mahatsak eta ardoak dituzten azukreen interpretazioa. 
- Muztioaren edo ardoaren beste konposatu batzuen ebaluazioa. 
- Adierazpen grafikoa eta estatistika-kalkuluak. 
- Txostenak egiteko metodologia. 

 
 
 
 
3. prestakuntza-modulua: 
ARDOEN EGONKORTZEA ETA ONTZEA 
 

Kodea: MF0039_3 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0039_3: Ardoak egonkortzeko eta ontzeko metodoak koordinatzea eta 

gainbegiratzea. 
 

Iraupena: 120 ordu 
 
 

3.1 prestakuntza-atala 
ARDOAREN KLARIFIKAZIOA ETA EGONKORTZEA 
 
Kodea: UF0941 

 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Klarifikazio-prozesua ezartzea ardoaren ezaugarrien eta ardo-motaren arabera. 

EI1.1 Koloide-egoeran dauden substantziak eta horien propietateak ezagutzea. 
EI1.2 Klarifikazioaren oinarriak deskribatzea, klarifikazioan eragiten duten faktoreak kontuan hartuta. 
EI1.3 Klarifikatzaileek koloide-egoeran eta ezaugarri organoleptikoetan dituzten ondorioak interpretatzea. 
EI1.4 Ardo-mota bakoitzerako egokiena den klarifikatzailea hautatzea eta aplikatzea, dosia aurretiko entsegu bidez 
ezarriz. 
EI1.5 Ardo-multzo jakin batean koloide-egonkortasuneko tratamenduak egiteko premia justifikatzea. 
EI1.6 Ardoetan eta muztioetan erabiltzen diren iragazketa-teknikak zerrendatzea. 
EI1.7 Iragazketa-sistemak tratatu beharreko ardo-motarekin lotzea, beharrezkoak diren egiaztapenak eginez prozesuari 
ekin aurretik eta prozesuaren ondoren. 
EI1.8 Muztio edo ardo jakin batean iragazketa- edo zentrifugazio-prozesua egiteko premia justifikatzea. 
EI1.9 Zentrifugazio- eta iragazketa-prozesuek muztioetan eta ardoetan eragiten duten ondorioa balioestea. 
EI1.10 Ardoak kontserbatzeko baldintzak (tanga beteak, atmosfera geldoak eta bestelakoak) kontrolatzea, ardoak 
alterazio mikrobiarretatik eta akatsetatik babesteko. 
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A2: Egonkortze-prozedurak aplikatzea ardoetan, alterazio fisiko-kimikoak eta/edo mikrobiologikoak prebenitzeko. 
EI2.1 Ardoetan prezipitazioak sortzen dituzten kausak identifikatzea. 
EI2.2 Ardoetako egonkortze tartarikoko tratamenduak eta horiek aplikatzeko aukera balioestea. 
EI2.3 Egonkortze metalikoko tratamenduak justifikatzea ardo bakoitzaren ezaugarrien arabera. 
EI2.4 Egonkortze biologikoko metodoa eta horren eraginkortasuna bermatzeko egin behar diren kontrolak ezartzea. 
EI2.5 Tratamendu egonkortzailearen eraginkortasuna bermatzeko, kasu bakoitzean egin behar diren probak edo 
entseguak definitzea. 
EI2.6 Ardoan sortutako alterazioa identifikatzea ahalbidetzen duen prozedura diagnostikoa ezartzea. 
EI2.7 Kasu praktiko batean, ardo batek alterazioa badu: 

- Alterazio hori eragiten duen kausa identifikatzea ahalbidetzen duten probak edo entseguak egitea. 
- Egin beharreko tratamendua zehaztea. 
- Erabili beharreko produktu-dosia zehazteko aurretiko entseguak egitea 
- Aplikatutako tratamenduaren eraginkortasuna egiaztatzea, behar diren probak eginez. 

 

Edukiak: 
1. Koloide-fenomenoak eta kolatze-bidezko klarifikazioa. 

-  Ardoaren garbitasuna eta koloide-fenomenoak. 

• Koloide-egoera. 

• Koloide-partikulen propietateak. 

• Koloide babesleak. 

• Kolatzearen teoria 
- Klarifikatzaile proteinadunak. 

• Erabilitako produktuak. 

• Ezaugarriak eta propietateak. 

• Proteinen klarifikazioan eragiten duten faktoreak. 
- Klarifikatzaile mineralak. 

• Erabilitako produktuak. 

• Ezaugarriak eta propietateak. 
- Klarifikatzaile organikoak. 
- Klarifikatzaile sintetikoak. 
- Klarifikazioaren teknologia eta antolamendua. 

• Aurretiko entseguen bitartez kalkulatzea dosia. 

• Klarifikatzea. Nahasketa-sistemak. 
• Klarifikazioaren protokoloa. 

2. Ardoen iragazketa eta zentrifugazio bidezko klarifikazioa. 
- Iragazketaren printzipioak eta legeak. 

• Iragazkiak lohiz betetzea. 

• Klarifikazioaren eraginkortasuna neurtzeko metodoak. 

• Iragazketa-mekanismoak. Fluxu frontala eta tangentziala. 
- Iragazketa diatomeoen aurrekapa erabiliz. 

• Iragazketa-probak. 

• Iragazketa-materialak. 

• Iragazkiaren funtzionamendua. 

• Iragazki-motak. 
- Zelulosazko plaka bidezko iragazketa. 

• Ardoak prestatzea plaka bidezko iragazketarako. 

• Iragazketa-parametroen hautaketa. 

• Plaka-iragazkien funtzionamendua  
- Mintz bidezko iragazketa. 
- Iragazketa tangentziala. 
- Iragazketak ardoen ezaugarrietan duen eragina. 
- Zentrifugazioa. Oinarriak. Zentrifugatzaileen deskribapena eta funtzionamendua. 
- Klarifikazioaren ondorioak iragazpenarekin eta zentrifugazioarekin alderatzea. 

3. Ardoak egonkortzea. 
- Prezipitazio metalikoak. 
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• Hondamen ferrikoa. 

• Hondamen kuprikoa. 

• Arriskuak eta segurtasun-neurriak potasio ferrozianuro bidezko tratamenduan. 

• Proteinen prezipitazioak. 
- Proteinen prezipitazioak. 
- Kolore-prezipitazioak ardo beltzetan. 
- Ardo zurien prezipitazio oxidasikoak eta zur-kutsutzea. 
- Prezipitazio tartarikoak. 

• Intsolubilizazio tartarikoaren mekanismoa. 

• Egonkortasun tartarikoko probak. 

• Prezipitazio tartarikoen hotz bidezko tratamendua. Hotz bidezko egonkortze-prozedurak: Estabulazioa, 
kontaktua, etengabea. 

• Hotz bidezko tratamenduaren kontrola. Egonkortasun tartarikoko neurriak. 
• Hotz bidezko egonkortzearen alternatibak: metatartarikoa, manoproteina elektrodialisia, ioi-elkartrukea. 

- Usaina kentzeko tratamenduak. 

- Ardoen egonkortze biologikoa: mintz bidezko iragazketa, tratamendu termikoa. Ardoen kalitatean duen eragina.  
- Egonkortzearen plangintza. 

• Egonkortzearen egokitasuna produktu-motaren arabera. 

• Ekipamenduen eta instalazioen antolamendua eta eragiketen sekuentzia. 

• Zerbitzu osagarrien premiak: ura, hotza, beroa, gasak, elektrizitatea. 
• Ekipamenduen mantentze-lanak, prestaketa eta erregulazioa. 

• Egonkortze-eragiketak kontrolatzeko parametroak. 

• Segurtasun-neurriak ekipamenduak eta instalazioak maneiatzean. 

• Egonkortze-fasean sortutako hondakinen eta efluenteen desagerrarazte kontrolatua. 
- Ardoetako alterazioen diagnosia. 

4. Ardoen akats organoleptiko nagusiak. 
- Oxidazio-akatsak. 
- Alterazio bakterianoak. 
- Fenol lurrunkorrak. 

• Produkzio-mekanismoa. 

• Ardogintzaren hainbat parametroren eragina. 
- Tapoi-gustua. 

• Konposatu arduradunen identifikazioa. 

• Kortxoarengatiko kutsadura. 

• Lokalengatiko kutsadura. 
- Deribatu sufredunak eta erredukzio-usainak. 

• Ardoaren konposatu sufredunen jatorria. 

• Ardogintzako hainbat faktoreren eragina. 
- Bestelako akatsak. 

 
 

3.2 prestakuntza-atala 
ONTZE-PROZESUAK 
 
Kodea: UF0942 
 

Iraupena: 60 ordu 

 

Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 

A1: Zahartzapen-prozesua programatzea ardo-mota bakoitzera hobekien egokitzen den ontze-teknika erabiliz. 
EI1.1 Ontzi-motak, horien izaera eta ardoaren zahartzapen-prozesuan duten eragina zehaztea. 
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EI1.2 Ardoa ontzeko prozesuan erabilitako harkaitz-motak zerrendatzea eta bereiztea modu logikoan. 
EI1.3 Zahartzapen- eta ontze-prozesuak irauten duen bitartean, ontzi-aldaketen eta zurezko ontziak betetzeen plana 
justifikatzea. 
EI1.4 Ontze-prozesuan, hainbat faktorek (denbora, tenperatura, hezetasuna eta bestelakoak) ardoaren bilakaeran duten 
eragina ezartzea. 
EI1.5 Ondu bitartean, ardoan gertatzen diren eraldaketa fisiko-kimikoak deskribatzea 
EI1.6 Kasu praktiko batean, ontze-prozesua ezartzen bada; honako lan hauek egin behar dira: 

- Nahasketa egokienak ezartzea. 
- Ontzi-aldaketen egutegia egitea. 
- Betetzeak nola eta noiz egin behar diren ezartzea. 
- Kontrol-grafikoak egitea. 
- Ontzeko denbora egokia justifikatzea. 

EI1.7 Ardoa zahartzeko beste sistema batzuen, ohikoak ez direnen, erabilera justifikatzea, eta sistema horien abantailak 
eta eragozpenak zerrendatzea. 
EI1.8 Ardoa botilan ontzeko aldiak irauten duen bitartean gertatzen diren aldaketak interpretatzea.  

A2: Prozesuak irauten duen bitartean, ontze biologikoaren faseren batek esku hartzen duen ardogintza partikularrak 
programatzea. 

EI2.1 Ardo apardunak eta oparoak egiteko lehengaiaren ezaugarriak identifikatzea. 
EI2.2 Ardo apardunak lortzea ahalbidetzen duten metodoak zehaztea 
EI2.3 Metodo tradizional bidez egindako ardo apardunen eta bestelako metodoak erabiliz egindako ardo apardunen 
artean dauden aldeak justifikatzea. 
EI2.4 Bigarren hartzidura eta liga gaineko heltzea ardo apardunen ezaugarri organoleptikoekin lotzea. 
EI2.5 Ardo apardunak egonkortzeko eta ontziratzeko ekipamenduak eta instalazioak identifikatzea. 
EI2.6 Ardo oparoak egiteko baldintza espezifikoak ezagutzea. 
EI2.7 Ontze oxidatiboaren eta ontze biologikoaren arteko aldeak deskribatzea, baita ardo oparoen ezaugarri 
organoleptikoetan duten eragina ere. 
EI2.8 Ardo gozoak, likoretsuak eta mistelak egiteko prozedurak deskribatzea, prozesuari eta erabilitako produktuei 
dagokienez haien artean dauden aldeak ezarriz. 

 

Edukiak: 
1. Ardoaren bilakaera barrikako ontzeak irauten duen bitartean. 

- Barrika. 

• Zurezko barrikaren eragina. 

• Barrikaren fabrikazioaren ezaugarriak. 
- Barrikarekiko alternatibak. 
- Oxido-/erredukzio-fenomenoak. 
- Konposatu fenolikoen aldaketa. 

• Ardoaren bilakaera. 

• Intentsitate koloreztatzailearen eta tonalitatearen aldaketa. 

• Taninoen eraldaketak eta ezaugarri organoleptikoetan duten eragina. 

• Kanpoko baldintzek gai koloreztatzailearen bilakaeran duten eragina. 
- Zuraren osagaien disoluzioa. 

• Konposatu aromatikoak. 

• Taninoak. 
- Lurrunketa ontze-prozesuak irauten duen bitartean. 
- Azidotasun lurrunkorraren aldaketa ontze-prozesuak irauten duen bitartean. 
- Barrikan ontzeko teknikak. 

• Ontzeko pabiloiaren ingurune-baldintzak. 

• Ontzi-aldaketak eta sulfitatzea. 

• Betetzeak. 

• Kontrolak ontze-prozesuak irauten duen bitartean. 
- Ardoa botilan heltzea. 

• Gertatzen diren aldaketak. 

• Buketaren bilakaera. 
- Ardoaren lanak ontzeko upategian. 
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2. Ardo apardunak. 
- Ardo apardunen ezaugarriak. 
- Oinarri-ardoaren prestaketa. 

• Mahats-barietateak. 

• Elaborazio-prozesuaren ezaugarriak. 
- Tirajea. 
- Errima eta berrartzidura. 
- Apardunaren heltzea. 
- Eragitea. 
- Espedizio-likorearen lepo-egitea eta gehitzea. 
- Apardunak egitea granvas sistemaren bitartez. 

3. Ardo oparoak eta bestelakoak. 
- Definizioa eta araudia. 
- Hazkuntzaren ezaugarriak. 

• Lurzorua. 

• Barietateak. 

• Hazkuntzaren jardunbideak. 
- Ontze biologikorako ardoa egiteko prozesua. 
- Ontze biologikoaren printzipioak. 

• Lore-legamiak. 

• Haztegi- eta solera-sistema. 

• Sistemaren funtzionamendua. 
- Ardoaren eraldaketak ontze biologikoak irauten duen bitartean. 
- Ardo usaintsuaren zahartzapen oxidatiboa. 

- Ardo gozoak eta likoretsuak. Mistelak. 

 
 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua: 
INSTALAZIO ENOLOGIKOAK 
 

Kodea: MF0040_3 
 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0040_3 Instalazio enologikoak. 

 

Iraupena: 90 ordu 
 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Produkzio-makinen eta -ekipamenduen funtzionamendua eta premiak aztertzea eta lehen mailako mantentze-eragiketak 

gainbegiratzea. 
EI1.1 Ardo-produktuak egiteko erabilitako makina- eta ekipamendu-motak sailkatzea, makina eta ekipamendu horien 
funtzionamendua agintzen duten oinarrizko printzipioen arabera. 
EI1.2 Mahastizaintzako eta ardogintzako industrian erabiltzen diren makina- eta ekipamendu-mota orokorren oinarrizko 
osaera deskribatzea. 
EI1.3 Makinen eta ekipamenduen aldizkako azterketa justifikatzea. 
EI1.4 Lehen mailako mantentze-lanak osatzen dituzten eragiketak eta bestelako eragiketak, hau da, konpontzeko 
direnak eta langile espezializatuak behar dituztenak, bereiztea. 
EI1.5 Makinen eta prozesuen eskakizunak (urari, aireari, hotzari, beroari eta elektrizitateari dagokionez) justifikatzea, eta 
horien hornidura bermatzen duten zerbitzu osagarrien operatibotasuna eta mantentze-lanak gainbegiratzea. 
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EI1.6 Ontziratze-prozesua osatzen duten eragiketen sekuentzia ezagutzea, eta eragiketa bakoitza beharrezkoa den 
ekipamenduarekin lotzea. 
EI1.7 Instalazio osagarriak maneiatzeko eragiketak egitea, aurreikusitako sekuentziari jarraikiz, eta, elaborazio-prozesu 
osoari dagokionez bete behar duten eginkizuna kontuan hartuta. 
EI1.8 Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisia ezartzeko beharrezkoak diren aurre-eskakizunen planak (garbiketa 
eta desinfekzioa, izurri-kontrola, hondakinen eta zaborren kontrola, manipulazioaren arloko jardunbide egokiak eta 
bestelakoak) ezartzeak eta aplikatzeak duten garrantzia justifikatzea. 

A2: Ardoak behar bezala kontserbatzeko, upategiko ontziek eta lokalek bete behar dituzten derrigorrezko baldintzak 
zehaztea. 
EI2.1 Ontzien operatibotasuna egiaztatzea, eta sistema automatikoak kontrolatzeko eta erregulatzeko elementuak 
maneiatzea. 
EI2.2 Ontzien eta lokalen ekipamendu osagarrietan funtzionamendu anomaloak daudela adieraz dezaketen seinaleak 
(alarmak, soinu desegokiak, erritmo okerrak eta bestelakoak) lotzea, horien kausak identifikatzea, eta dagozkion 
neurriak hartzea. 
EI2.3 Zaintzea kalitate-kontroletan baztertutako azpiproduktuen, hondarren eta produktuen ebakuazioa behar bezala 
egiten dela, nahi ez diren metaketak edo kutsadurak saihestuz. 
EI2.4 Ardoak ontziratzeko prozesuan parte hartzen duten lokalen, ontzien eta enbalajeen ezaugarriak berrikustea eta 
egokiak direla egiaztatzea. 
EI2.5 Egindako probak eta lortutako emaitzak behar bezala lotzea eta dokumentatzea. 
EI2.6 Ardoa egiteko eta ontzeko lokalen ingurune-baldintzak (tenperatura, hezetasuna eta bestelakoak) zaintzea. 
EI2.7 Ardo-ontzien azaleren egoera aztertzea. 

 

Edukiak: 
1. Bildutako mahatsa hartzeko eta tratamendu mekanikoa gauzatzeko makinak eta ekipamenduak. 

- Hartzeko eta deskargatzeko ekintzak kontrolatzeko ekipamenduak. 

• Baskulak. 

• Laginak hartzeko gailuak eta analizagailu automatikoak. 

• Hautatzeko uhalak edo mahaiak. 

• Deskargatzeko zubiak eta plataformak. 
- Txortenak kentzeko gailuak. 
- Mahatsa jotzeko makinak. 
- Txorten-ateragailuak. 
- Xukaderak. 
- Prentsak. 
- Mahatsa biltzeko ponpak. 
- Mahatsa biltzeko hodiak. 
- Sulfuroso-dosifikagailuak. 

- Makinen eta ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egitea. Garbiketa. 
- Segurtasun-neurriak. Araudia.  

2. Iragazpeneko eta zentrifugazioko ekipamenduak. 
- Lur-iragazkiak. 

• Alubioitze-iragazkiak. 

• Hutseko iragazki birakariak. 

• Prentsa-iragazki markodunak. 
- Plaka-iragazkiak. Deskribapena. Funtzionamendua. 

- Iragazpen-ekipamenduak maneiatzea eta lehen mailako mantentze-lanak egitea. Garbiketa. 
- Segurtasun-neurriak. Araudia.  

 

3. Ardoa ontziratzeko makinak. 
- Botilatzea. 

• Botilak fabrikatzea. 

• Botila-motak. 

• Botilak urberritzeko eta garbitzeko makinak. 

• Botilak betetzeko makinak. 

• Ardoa egokitzea botilatzeko. 
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- «Brik» ontziak eta bestelakoak. 
- Botilei tapoia jartzea. 
- Botilak kapsulatzea. 
- Ardoak ontziratzeko linearen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
- Garbiketa eta desinfekzioa. 

- Elikagaien segurtasuneko higiene-neurriak. Araudia.  

4. Tangak eta eroanbideak. 
- Hartzidura- eta biltegiratze-tangak. 

• Zurezko tinak. 

• Hormigoizko tangak. Estaldura. 
• Altzairu herdoilgaitzezko tangak. 

• Beira-zuntzez indartutako poliesterrezko tangak. 

• Ontzi enologikoen edukiera kalkulatzea. 
- Eroanbideak, balbulak eta osagarriak. 

• Hodi malguak. 

• Hodi finkoak. 

• Balbulak eta osagarriak. 
- Tangak eta eroanbideak garbitzea eta desinfektatzea. 

- Segurtasun-neurriak. Araudia.  

5. Hotzeko eta/edo beroko instalazioak. 
- Hozkailu-zirkuitua. 

• Fluido hoztaileak. 

• Konpresoreak. 

• Kondentsadoreak. 

• Lurrungailuak eta hedapen-balbulak. 

• Bestelako osagaiak. 

• Ekipamenduen mantentze-lanak. 
- Hotzeko edo beroko aplikazio enologikoak. 

• Muztioak eta bildutako mahatsak hoztea. 

• Hartzidura-tenperaturaren kontrola. 

• Ardoen hotz bidezko egonkortzea. 

• Lokalen klimatizazioa. 
- Upategiko hotz- edo bero-premiak kalkulatzea. 

• Bildutako mahatsaren hozte-premiak. 

• Berotze-egiaztapena hartzidura malolaktikorako. 

• Hozte-egiaztapena egonkortze tartarikorako. 

- Segurtasun-neurriak. Araudia.  

6. Upategietako ingurune-baldintzak. 
- Tenperatura. 
- Hezetasuna. 
- Argiztapena. 
- Aireztapena. 

 
 
 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua: 
ENOTEKNIAKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0195 
 

Iraupena: 120 ordu 
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Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Lehengaiaren ezaugarriak aztertzea eta ezaugarri horiek elaborazio-prozesuetan duten eragina ezartzea. 

EI1.1 Guneko barietate esanguratsuenak identifikatzea eta laginketa bat egitea mahatsaren ontze-prozesuak irauten 
duen bitartean 
EI1.2 Laginak hartzeko gehien erabiltzen diren prozedurak deskribatzea, mahatsen heltze-kontrolaren jarraipenak 
egiteko. 
EI1.3 Heldutasuna kontrolatzeko metodoak elkartzea, eta barietateekin nahiz egin nahi diren ardoekin lotzea. 
EI1.4 Heltzearen jarraipena eta kontrola egiteko eragiketetan erabilitako ekipamenduak, tresnak eta lanabesak 
identifikatzea eta maneiatzea. 
EI1.5 Kasu praktiko batean, mahats-mordoa ematen da, eta honako hauek ezarri behar dira: 

- Mahats-mordoa osatzen duten elementuen ehunekoa. 
- Azukreen, azidoen eta substantzia polifenoliko garrantzitsuenen osaera. 
- Mahatsaren kalitatea, osaera kimikoa eta sanitatea zerrendatuz. 

EI1.6 Mahatsaren potentzial enologikoa eta heldutasuna deskribatzea, mahatsaren osagaien dastaketak eginez (azala, 
pulpa, hazia), mahatsa bildu aurreko prozesu osoan. 
EI1.7 Mahatsaren kalitatea hobekien gordetzen duen eta ekonomikoki errentagarriena den bilketa-sistema (eskuz edo 
mekanikoki) ezartzea. 

A2: Ardo gozoen, likoretsuen eta aromatizatuen elaborazioa kontrolatzea, ezarritako prozeduren arabera. 
EI2.1 Likore-ardo desberdinen arteko aldea ezartzea indarreko araudiaren arabera. 
EI2.2 Ardo gozo naturalak egiteko prozesuak deskribatzea, ardo horiek produkzio-guneekin eta erabilitako barietateekin 
lotuz. 
EI2.3 Onddoa garatzeko baldintzak usteldura nobleko ardoen kalitatearekin lotzea 
EI2.4 Munduan ezagunenak diren ardo gozo naturalen eta usteldura nobleko ardoen ezaugarri diren parametro nagusiak 
ezagutzea 
EI2.5 Ardo likoretsuak egiteko erabili behar diren osagaien proportzioa justifikatzea lortu beharreko produktu-motaren 
arabera. 
EI2.6 Mistelak egiteko prozesua deskribatzea produktu horren eta ardoaren arteko aldeak ezarriz  
EI2.7 Landare-substantziek eta substantzia aromatizatuek bermutaren eta bestelako ardo aromatizatuen elaborazioan 
duten garrantzia eta haien prestaketa deskribatzea 

A3: Garbiketari eta segurtasunari dagokionez, ezarritako programak kontrolatzea, produktuaren kalitatea bermatzeko. 
EI3.1 Higieneari eta segurtasunari buruzko neurri espezifikoak hartzea produktuen manipulazioari (mahatsa, muztioa, 
ardoak eta abar) eta ekipamenduen maneiuari dagokionez. 
EI3.2 Higiene pertsonalaren eta ekipamenduen azterketak justifikatzea, azterketak lan-egoeretara egokituta, ardoak 
aldatzeko arriskuak minimizatzeko. 
EI3.3 Garbitzeko, desinfektatzeko, intsektu-garbiketa gauzatzeko eta arratoi-garbiketa gauzatzeko programak eta horiek 
muztioen eta ardoen ontziratze-esparruan aplikatzeko ekintza identifikatzea eta alderatzea. 
EI3.4 Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiaren programak aplikatzen ote diren zaintzea. 
EI3.5 Kontrolatu beharreko parametroak eta beharrezkoak diren ekipamenduak finkatzea eta zerrendatzea, garbiketa- 
eta segurtasun-estandarrak zorroztasunez ezarri ahal izateko. 
EI3.6 Ingurune-kontroleko, hondakinak berreskuratzeko eta desagerrarazteko oinarrizko eragiketen ezaugarriak 
adieraztea 
EI3.7 Arrisku-faktoreak eta -egoerak identifikatzea, segurtasunerako; era berean, mahastizaintzako eta ardogintzako 
industrian aplika daitezkeen prebentzio- eta babes-neurriak identifikatzea. 
EI3.8 Segurtasun-arauak —hartzidura-lokalen aireztapenari buruzkoak— betetzen direla egiaztatzea. 

A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz.  
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.  
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 
EI4.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI4.5 Ezarritako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 

 

Edukiak: 
1. Heltzearen bilakaera eta kontrola. 

- Ardogintza-barietate esanguratsuenak eta horien gaitasun enologikoak. 

• Barietate zuriak. 



 
 

 
Enoteknia 
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• Barietate beltzak. 
- Mahats-mordoaren deskribapena eta osaera heldutasunean. 
- Mahatsaren eraldaketak heltze-prozesuan. 

• Azukreen metaketa. 

• Azido organikoen bilakaera. 

• Substantzia mineralen bilakaera. 

• Substantzia nitrogenatuen bilakaera. 

• Zelula-pareten aldaketa. 

• Konposatu fenolikoen produkzioa. 

• Substantzia aromatikoen bilakaera. 
- Heldutasuna, laginak hartzea eta mahatsa biltzea. 

• Heldutasun-egoeraren hautematea. 

• Laginak hartzeko metodoak. 

• Argiak, tenperaturak eta ura izateak heldutasunaren prozesu biokimikoetan duten eragina. 

• Mahatsen kalitatea ebaluatzeko dastaketa-metodoak. 
- Bestelako faktoreek heltze-prozesuan duten eragina. 

• Barietatea eta txertaka. 

• Lurzorua eta horren mantentze-lanak. 

• Gidatzeko sistema, inausketa eta izurriak nahiz gaixotasunak. 
- Mahats-biltzea. 

• Mahatsa biltzeko data ezartzea. 

• Bilketa-metodoa 

2. Ardo gozoak eta likore-ardoak. 
- Legeria. 
- Ardo gozo naturalak egitea. 

• Karakterizazioa. 

• Elaborazio-prozesua. 
- Usteldura nobleko ardoak egitea. 

• Onddoa garatzeko baldintzak. 

• Elaborazioaren alderdi partikularrak. 

• Produkzioguneak. 
- Bestelako likore-ardoak egitea. 

• Erabilitako produktuak. 

• Nahasketak ezartzeko kalkuluak. 
- Mistelak. 
- Ardo aromatizatuak. 

• Definizioa eta motak. 

• Bermuta egitea. 

3. Upategiko garbiketa eta desinfekzioa. 
- Garbiketa- eta desinfekzio-printzipioak. 

• Garbitu beharreko gainazalaren izaera. 

• Zikinkeriaren jatorria. 

• Garbiketa-mekanismoa. 

• Desinfekzio-printzipioak. 
- Garbitzeko eta desinfektatzeko produktuak. 

• Detergenteak. 

• Desinfektatzaileak. 

• Garbitzeko eta desinfektatzeko produktuen aukeraketa. 
- Garbiketa- eta desinfekzio-prozedurak. 

• Eskuilaketa eta aspertsioa. 

• CIP garbiketa. 
- Upategiko garbiketa- eta desinfekzio-eragiketak. 
- Kontrol sanitarioak. 
- Upategietako izurriak. 
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4. Elikagaien segurtasuna ardoen elaborazioari aplikatuta. 
- Elikagaien segurtasunaren kontzeptua. 
- Elikagaien arriskuak. 
- Arriskuen eta kontrol-puntu kritikoen analisiaren sistema. 

• Sistemaren printzipioak. 

• Kontrol kritikoko puntuak ardoak egiteari dagokionez. 

• Ardoak egiteko kudeaketa-koadroa. 
- Trazabilitatea. 

• Kontzeptua. 

• Upategiko trabazilitatea. 

• Trazabilitatea kudeatzeko tresnak. 
- Elikagaien segurtasuna kudeatzeko arauak. 

5. Integrazioa eta komunikazioa lantokian. 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- 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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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK, 
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF0037_3 
Mahats-produkzioa eta 
ardogintzak 

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

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

2 urte 

MF0038_3 
Analisi enologikoa eta 
dastaketa 

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

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

2 urte 

MF0039_3 
Ardoen egonkortzea eta 
ontzea 

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

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

2 urte 

MF0040_3 
Instalazio enologikoak 

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

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

2 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. 

 

---- 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. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Laborategi enologikoa 40 50 

Dastaketa-gela 30 50 

Upategi-lantegia 150 200 

Ontze-gela 40 50 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Kudeaketa-gela X X X X 

Laborategi enologikoa  X X  

Dastaketa-gela  X   

Upategi-lantegia X  X X 

Ontze-gela   X X 

 

  
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

---- Orri birakaria edo arbel digitala. 

---- Ikus-entzunezko ekipoak. 

---- Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta Internet. 

---- Espezialitateko software espezifikoa. 

---- Ikasgelako materiala. 

---- Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

----  Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Upategi-lantegia 

---- Hozte- eta izozte-ganberak. 

---- Hartzidurarako eta biltegiratzeko hozte-tangak. 

---- Tanga betibeteak edo inertizatuak. 

---- Bildutako mahatsa garraiatzeko ekipamenduak. 

---- Fluidoak garraiatzeko ekipamenduak. 

---- Sarezko kutxak frutak garraiatzeko. 

---- Sarerik gabeko kutxak frutak garraiatzeko. 

----  Kutxak garbitzeko makina. 

---- Txortenak kentzeko gailua eta mahatsa jotzeko makina. 

---- Frutak hautatzeko mahaiak. 

---- Mailatzeko tresna. Birringailuak. 

---- Prentsak. 

---- Lur- eta plaka-iragazkiak. 

---- Mintzezko iragazki esterilizatzaileak. 
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---- Hotz-ekipamendua ura ibiltzeko. 

---- Irabiagailua duten andelak. 

---- Kontrol zentraleko panela, informatizatua. 

---- Laginak hartzeko tresnak. 

---- Parametroak bizkor zehazteko tresnak. 

---- Instalazioak garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamenduak. 

---- Materialaren eta produktuen biltegia. 

---- Ontziratzaileak. Tapoiak jartzeko gailuak, kortxoa jartzekoak eta 
koroa jartzekoak. 

---- Muturrekoak jartzeko gailua. 

---- Champagela. Lepo-egiteko tanga. Botila-irekitzekoak. 

---- Destilagailua. 

---- Laborategiko mahaiak. 

---- Laborategiko aulkiak. 

---- Errotuladorez idazteko arbela. 

---- Izozkailua duten hozkailuak. 

---- Doitasun-balantza eta baskulak. 

---- Denbora-kontrola duen mikrouhin-labea. 

---- Irabiagailu besodunak. 

---- Harraskak eta xukaderak. 

---- Ontzi-garbigailu industriala 

Laborategi enologikoa 

---- Destilagailuak. 

---- Dentsimetroak, termometroak, pH-metroa, konduktimetroa). 

---- Dastaketa-kopa normalizatuak 

---- - Erreaktibo-armairua eta erreaktiboak. 

---- Mantalak, betaurrekoak eta eskularru babesgarriak 

---- Korronte laminarreko kabina. 

---- - Mikroskopioak eta lupak. 

---- Hazkuntza-labeak eta autoklabea 

Dastaketa-gela 

---- Kabina indibidualizatuak 

---- Armairu klimatizatua 

---- Kopak 

---- Klimatizagailua 

Ontze-gela ---- Haritzezko upelak 

---- Ikasmahaiak eta birapaletak 
 

 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien 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. 
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IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana. 
– 25 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. 



 

 

 




