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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA UGALKETAREN KONTROLA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0204 
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 
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 LB2 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ugalketa-eragiketak kontrolatzea, abeltzaintza ekologikoan ondorengotza osasuntsua eta indartsua lortzeko. 

EI1.1 Arren nahiz emeen ugalketa-bizitza hasi aurretik kontrolatu beharreko gutxieneko adin- eta pisu-ezaugarriak eta beste ezaugarri 
interesgarri batzuk zehaztea. 
EI1.2 Abeltzaintza ekologikoan araldia detektatzeko eta ernaldia egiaztatzeko normalean erabiltzen diren metodoak deskribatzea. 
EI1.3 Eme bat estaltze naturalaren edo intseminazio artifizialaren bidez estaltzeko jardun-protokoloa deskribatzea, espeziearen arabera. 
EI1.4 Jaioberrien zainketa espezifikoak zehaztea. 
EI1.5 Erditze aurreko fasean, erditzean eta erdiondoko fasean emeak maneiatzeko protokoloa deskribatzea. 
EI1.6 Ugalketarako arren alojamendu-, giro- eta erosotasun-premiak zerrendatzea. 
EI1.7 Arrautzen inkubazio- eta irekitze-prozesuaren faseetako oinarrizko jardunak zehaztea. 
EI1.8 Erregistroetan jaso behar diren datu garrantzitsuenak zerrendatzea eta estaltzeen eta erdi-urren daudenen kontrol-fitxak eta -
parteak betetzea. 
EI1.9 Animaliak estaltze-garaian, ernaldian, erditzean eta esnealdian maneiatzeko prozesuetan hartu beharreko zenbait neurri 
(animaliak babestekoak, laneko arriskuak prebenitzekoak eta produkzio ekologikoari dagozkionak) adieraztea. 

 
Edukiak 
1.  Ugalketa-zikloa 

- Ugalketa-aparatuaren nozio orokorrak. 
- Ugalketaren fisiologiaren hastapenak. 
- Pubertasuna: hura erregulatzen duten faktoreak. 
 

2.  Ziklo obarikoa: 
- Ziklo obarikoaren iraupena eta ezaugarriak. Araldia - Obulazioa. Arazo funtzional ohikoenak obulazioan. 
- Araldiak sinkronizatzeko sistema naturalak. 
- Irausialdia detektatzeko metodoak.  

 
3.  Estaltzea: 

- Estaltzeko unea eta sistema. 
- Estaltze naturala: 
- Produkzioaren metodo naturalak. 
- Intseminazio artifiziala: Abantailak eta eragozpenak. Intseminazio artifizialeko teknikak. 
- Emea estalketarako prestatzea. 
- Antzutasunaren edo ugalkortasunik ezaren kausak. 
- Estaltzearen ondorengo aldiko maneiua. 
 

4.  Estaltzea 
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- Ernaldiaren diagnostiko goiztiarra. 
- Metodologia. 
- Segimendua. 
- Ernaldiko zainketak. 
- Maneiua erditze aurreko fasean. 
 

5.  Erditzea 
- Erditzearen seinaleak eta sintomak. 
- Erditzearen etapak. 
- Erditze distozikoa. 
- Puerperioa. 

 
6.  Esnealdia 

- Esnealdiaren iraupena. 
- Esnealdiko zainketa espezifikoak. 
- Titia kentzearen maneiua 

 
7.  Ugaltze-aparatu maskulinoa 

- Ugalketa-aparatuaren nozio orokorrak. 
- Ugalketa-fisiologiaren hastapenak: 
- Ugalkortasunean eragina duten faktoreak. 
- Hazitarako animalien zainketak. 
- Hazitarako animalien ugalketa-portaeraren faktore etologikoak. 
 

8.  Hegaztien ugalketa 
- Ugalketarako oiloen adin optimoa arrautzak inkubatzeko. 
- Errunaldia. 
- Inkubagailuaren eta haztegiaren maneiua. 
- Protokoloak. 

 
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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