
   
 NEKAZARITZA 

Lanbide-eremua: BASOA 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN FITXA 
(AGAR0109) BASOBERRITZEEN ETA BASO-TRATAMENDUEN KUDEAKETA (682/2011 EDa, 2011ko maiatzaren 13koa). 

Gaitasun orokorra: Basoberritzeko, sistema hidrologikoa eta basoa zuzentzeko eta baso-tratamenduetarako egin beharreko jarduerak programatzea eta antolatzea, baita eskura dauden giza baliabideak eta 
baliabide materialak koordinatzea ere, lan-arriskuak prebenitzeko araudia betez eta natura-ingurunea errespetatuz. 

Maila Erreferentziako lanbide-prestakuntza Gaitasun-atalak Dagozkion lanbideak edo lanpostuak 

UC0727_3 Eragiketa topografikoak egitea nekazaritzako, 
lorezaintzako eta mendiko lanetan. 

UC0728_3 Basoberritzeko eta zuzenketa hidrologikoko eta 
baso-zuzenketako eragiketak kudeatzea. 

UC0729_3 Baso-tratamenduen kudeaketa. 

3 
AGAR228_3: BASOBERRITZEEN ETA 
BASO-TRATAMENDUEN KUDEAKETA 
(665/2007 EDa, 2007ko maiatzaren 25ekoa). 

UC0730_3 Baso-ustiategiko makina, ekipamendu eta 
instalazioak kudeatzea. 

 Basoberritze-enpresetako arduraduna. 
 Zuzenketa hidrologikoko eta baso-zuzenketako lanak egiten dituzten enpresetako 

arduraduna. 
 Baso-tratamenduak egiten dituzten enpresetako arduraduna. 
 Baso-izurri eta -gaixotasunen aurka borrokatzeko lanak egiten dituzten 

enpresetako arduraduna. 
 Baso-bideak eraikitzeko eta mantentzeko lanak egiten dituzten enpresetako 

arduraduna. 
 Basoberritzeko, baso-tratamenduko eta baso-izurri eta -gaixotasunen aurkako 

lanetako norberaren konturako langile kualifikatua. 
 Topografia-lanetan iaioa. 
 Pestiziden nahiz herbiziden tratamenduko teknikaria. 
 3143.1022 Basoko nahiz basogintzako teknikaria. 
 5993.1010 Baso-agentea. 

 
LANBIDE-HEZIKETAKO MODULUEN KATALOGOAREKIKO EGOKITASUNA Iraupenak 

Kodea Prestakuntza-moduluak Orduak Kodea Prestakuntza-atalak Orduak 
Geh.  

ordu-aldea 
UF0429 Mapa eta plano topografikoen interpretazioa eta plano errazen marrazketa 30 20 
UF0430 Lan-metodoak eta aparatu, ekipamendu eta lanabes topografikoen erabilera 30 20 MF0727_3 Eragiketa topografikoak nekazaritzako, lorezaintzako 

eta mendiko lanetan 110 
UF0431 Lur-neurketako, nibelazio sinpleko eta zuinketako lanak egitea. 50 10 
UF0699 Baso-espezieen ezarpena. 40 20 
UF0700 Baso-azpiegitura lanak. 50 10 MF0728_3 Basoberritzearen eta zuzenketa hidrologikoaren eta 

baso-zuzenketaren kudeaketa. 120 
UF0434 Giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea nekazaritzako, lorezaintzako eta mendiko 

lanetan. 30 20 

UF0701 Basogintza-lanen plangintza. 40 20 

UF0006 Landareen, lurzoruaren eta instalazioen egoera sanitarioaren zehaztapena eta kontrol-
metodoen aukeraketa. 60 40 

UF0007 Kontrol fitosanitarioko metodoen aplikazioa landare, lurzoru eta instalazioetan. 60 30 
UF0702 Baso-suteen prebentzioa. 30 10 

MF0729_3 Baso-tratamenduen kudeaketa. 220 

UF0434 Giza baliabideak koordinatzea eta kontrolatzea nekazaritzako, lorezaintzako eta mendiko 
lanetan 30 20 

UF0703 Baso-makinen, -ekipamenduen eta -instalazioen funtzionamendua eta erabilera. 30 10 
UF0704 Baso-makina, -ekipamendu eta -instalazioen mantentzea. 50 20 MF0730_3 Baso-ustiategiko makina, ekipamendu eta instalazioen 

kudeaketa. 110 
UF0705 Baso-makina, -ekipamendu eta -lanabesen ordezpena 30 10 

MP0145 Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak. 80  80  
  Profesionaltasun-ziurtagiriaren iraupen totala  610 240 

 



  
 

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
SARTZEKO IRIZPIDEAK ETA BALDINTZAK 

Eskatzen den akreditazioa 
Eskatzen den  

lanbide-esperientzia 

UF0429  
UF0430 UF0429 gainditua izan behar du MF0727_3 

UF0431 UF0429 eta UF0430 gaindituak 
izan behar ditu 

2 urte 

UF0699  
UF0700  MF0728_3 
UF0434  

2 urte 

UF0701  

UF0006  

UF0007  

UF0702  

MF0729_3 

UF0434  

2 urte 

UF0703  

UF0704  MF0730_3 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-

ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. 

mailako profesionaltasun-ziurtagiriren 
bat edukitzea. 

– Erdi-mailako heziketa-zikloetan 
sartzeko baldintza akademikoak 
betetzea edo erdi-mailako zikloetara 
sartzeko dagozkion probak gainditu 
izana. 

– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 
urtetik gorakoentzako unibertsitatera 
sartzeko proba gainditu izana. 

Prestakuntzari behar adinako probetxua 
ateratzeko behar diren prestakuntza- edo 
lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den 
araudiaren arabera. 

UF0705  

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

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

2 urte 

Ezartzen den erregulazioaren araberako irakaskuntza-gaitasuna. 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 
Azalera (m²) 

15 ikasle 
Azalera (m²) 

25 ikasle 

 INDARGABETZEN DUEN 
PROFESIONALTASUN-

ZIURTAGIRIA 

 

Kudeaketa-gela 45 60    

Baso-tailerra 60 90    
Baso-finka (Instalazio berezia: ez du zentroan egon behar 
nahitaez) 10 Ha gutxi gorabehera. 10 Ha gutxi gorabehera.    

Baso-biltegia 40 40    
Analisi-laborategia 45 45    
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