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

Kodea  UF0203 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Abeltzaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Abeltzaintza ekologikoa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Ustiategi ekologikoetako aziendaren maneiu arrazionala. Iraupena 200 

Azienda ekologikoaren maneiua 50 
Ugalketaren kontrola 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 LB3 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Lehengaiak kontserbatzeko eta elikadura-anoak prestatzeko eragiketak egitea eta horiek premien arabera banatzea eta kontrolatzea. 

EI1.1 Produkzio ekologikoan erabilitako lehengai eta elikagai nagusiak zerrendatzea. 
EI1.2 Abeltzaintza ekologikoan erabiltzen diren lehengai eta pentsu konposatuak kontserbatzeko metodorik onena hautatzea 
ahalbidetzen duten irizpideak deskribatzea, haien iraunkortasuna ziurtatzeko. 
EI1.3 Abeltzaintza ekologikoan erabilitako elikadura-produktuek bete behar dituzten etiketatze-arauak deskribatzea. 
EI1.4 Azienda ekologikoaren elikadura espezifikoaren tipologiak deskribatzea. 
EI1.5 Elikagaiak kontserbatzeko, anoak prestatzeko eta banatzeko eta kontsumoa kontrolatzeko prozesuei dagozkien animaliak 
babesteko, laneko arriskuak prebenitzeko eta produkzio ekologikoko neurriak adieraztea. 

 
Edukiak 
1. Elikadura eta nutrizioa 

- Abeltzaintza ekologikoan erabiltzen diren bazka-espezie eta -barietateak eta elikagai kontzentratu garrantzitsuenak. 
- Belar-bazkak kontserbatzeko oinarrizko nozioak: Belarra ontzea eta siloratzea. 
- Belar-bazkak prestatzeko, nahasteko eta banatzeko ekipamenduak. 
- Elikagaiak banatzeko sistemak eta jarraibideak. 
- Uraren ezaugarriak eta garrantzia. 
- Kalkulua eta premiak. 

 
2. Elikadura-aldaerak: 

- Etapa desberdinetako nutrizio-eskakizunak. 
- Ugaztun gazteak. Esne-elikadurako gutxieneko aldiak: behiak, zaldiak, ardiak, ahuntzak eta txerriak. 
- Azienda ekologikoaren eguneko elikadura: 

• belarjaleen oinarrizko elikagaiak. 
• Txerrien eta oilategiko hegaztien elikagaiak. 

- Larreen txandakatze-sistema abeltzaintza ekologikoan. 
- Ugalketa-garaiaren aurretiko aldiko elikadura. 
- Ugalketa-garaiko elikadura. 
- Titia kentzeko garaiko elikadura. 
- Aziendaren eguneko elikagai-anoa. 

 
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. 
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– 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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