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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA AZIENDA EKOLOGIKOAREN MANEIUA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0202 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Abeltzaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Abeltzaintza ekologikoa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Ustiategi ekologikoetako aziendaren maneiu arrazionala. Iraupena 200 

Ugalketaren kontrola 50 
Azienda ekologikoaren elikadura 50 Modulua osatzen duten gainerako 

prestakuntza-atalak 
Azienda ekologikoaren kontrol sanitarioa eta aplikazioa 

Iraupena 
50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0725_2 USTIATEGI EKOLOGIKOETAKO AZIENDAREN MANEIU ARRAZIONALEKO 
ERAGIKETAK EGITEA gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Animaliak ustiategi ekologikoko sistemara moldatzeko eta egokitzeko maneiu-eragiketak egitea. 

EI1.1 Animaliek ustiategian sartzerakoan eta ustiategitik ateratzerakoan behar duten dokumentazioa zerrendatzea. 
EI1.2 Abeltzaintza ekologikoan animaliak kargatzeko, deskargatzeko eta garraiatzeko prozesuetan gomendatutako jarduera nagusiak 
adieraztea. 
EI1.3 Ustiategiaren egoera sanitarioa zaintzeko koarentena-prozedurak deskribatzea. 
EI1.4 Abeltzaintza ekologikoa nekazaritza-basoko sistemen aprobetxamendu-modu gisa. 
EI1.5 Azienda ekologikoa lehen aldiz sartzea artalde bat edo abeltzaintza bat sortzeko. 
EI1.6 Produkzio ekologikoko animaliak babesteko, laneko arriskuak prebenitzeko eta animaliak maneiatzeko neurriak adieraztea. 

 
Edukiak 
1.  Abeltzaintza ekologikoan interesgarriak diren ugaztun- eta hegazti-arrazak 

- Arrazen ezaugarri orokorrak. 
- Kanpoko morfologia. 
- Digestio-aparatuari buruzko nozioak: 

• Digestio-aparatuaren atal nagusien identifikazioa. 
• Elikagaien digestioa eta digerigarritasuna. 

- Arnas aparatuaren, zirkulazio-aparatuaren, lokomozio-aparatuaren eta azalaren oinarrizko nozioak. 
 

2.  Animalien oinarrizko maneiua abeltzaintza ekologikoan: 
- Animalien portaerari buruzko oinarrizko nozioak. 
- Animalien maneiuari buruzko nozio orokorrak. 
- Animalien identifikazioa: 

• sistemak eta erregistroak. 
- Animaliaren ongizatea garraioan. 
- Animaliak ataletan banatzearen oinarri zooteknikoak. 
- Ilea mozteko sistemak, ekipamenduak eta teknikak. 
- Animalien ongizate-galera: 

• maneiu akastuna. 
• Estres-egoerak. 

- Lan-metodo orokorrak: errutinak. 
- Animalia immobilizatzeko sistemak. 
- Antolakuntza eta lan-errutinak. 

 
3.  Abeltzaintza ekologikoa nekazaritza-basoko sistemen aprobetxamendu-modu gisa 

- Abeltzaintza eta naturaren arteko oreka bilatzea lurzorua ez kaltetzeko. 
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- Animalien askatasun-erregimena. 
- Ingurura egokitutako arraza autoktonoak. 
 

4.  Artalde edo abeltzaintza ekologikoa aztertzea eta lehen aldiz eratzea 
- Azienda-tipologiak: 

• Zaldiak 
• Txerriak 
• Hegaztiak 
• Ardiak 

. 
5.  Ustiategi ekologikoko azienda maneiatzearekin lotutako oinarrizko araudia 

- Produkzio ekologikoari buruzko legeria. 
- Ingurumen-araudia. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak. 
- Produkzio-prozesuetako fitxak eta lan-parteak. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 

– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

gainditu izana 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den 

araudiaren arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Abeltzaintza ekologikoa 
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