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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 50 PRESTAKUNTZA-ATALA AZIENDA EKOLOGIKOAREN KONTROL SANITARIOA ETA 

APLIKAZIOA Espezifikoa 
Kodea  UF0205 
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 
Ugalketaren kontrola 

Iraupena 
50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0725_2 USTIATEGI EKOLOGIKOETAKO AZIENDAREN MANEIU ARRAZIONALEKO 
ERAGIKETAK EGITEA gaitasun-ataleko LB4 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Aziendaren egoera sanitarioa kontrolatzeko eragiketak egitea eta tratamendu espezifikoak aplikatzea. 

EI1.1 Azienda ekologikoaren osasun-alterazio ohikoenak detektatzeko animaliengan ikus daitezkeen kanpo-zeinu nagusiak adieraztea. 
EI1.2 Azienda ekologikoaren egoera sanitarioa maximizatzeko abeltzaintza ekologiko batean normalean hartzen diren prebentzio-neurri 
nagusiak zerrendatzea. 
EI1.3 Nahitaezko kontrol-ekintzak identifikatzea eta txertaketak eta desparasitazioak deskribatzea. 
EI 1.4 Gaixotasunak prebenitzeko tratamenduak aplikatzea. 
EI1.4 Gaixorik dauden animaliei dagokien jardun-protokoloa deskribatzea. 
EI1.5 Prebentzioko programa sanitarioari eta medikamentuen kontserbazioari dagozkien animaliak babesteko, laneko arriskuak 
prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak eta produkzio ekologikoari dagozkionak adieraztea. 

 
Edukiak 
1.  Azienda ekologikoaren osasuna zaintzeko jardun praktikoak 

- Aziendaren gaixotasun ohikoenei buruzko nozioak. 
- Gaixorik dauden animaliak detektatzea. 
- Tratamenduen erregistroa. 
- Laginak hartzeko eskakizunak. 
- Medikamentuak aplikatzeko sistemak eta moduak. 
- Medikamentu-tratamenduak kentzeko denbora-tartea. 
- Konposatu farmakologikoen hondakinei buruzko nozioak: kentzeko denbora-tarteak. 
 

2.  Maneiu eta kontrol sanitarioa: 
- Animalia-osasunaren kontzeptua. 
- Sendatzeko terapia: produktu fitoterapeutikoak eta homeopatikoak. 
- Prebentzio eta kontrol sanitarioa. 
- Sendatzeko terapia: produktu fitoterapeutikoak, produktu homeopatikoak eta baimendutako oligoelementuak. 
- Gaixotasun infekziosoen aurkako borroka. 
- Gaixotasunen prebentzioa. 
- Zaintza sanitarioa. 
- Kontrol biologikoko neurriak. 
- Neurri higieniko-sanitarioak. 
- Tratamendu higieniko sanitario propedeutikoak eta terapeutikoak. 
- Nahitaezko tratamenduen aplikazioa. 
- Nahitaezko programa sanitarioen aplikazioa. 

 
3.  Gaixotasunen prebentzioa 

- Gaixotasunen prebentzioa, kontrola eta tratamendua. 
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- Medikamentuak ematea. 
- Prebentzio sanitarioaren oinarriak 
- Zaintza sanitarioa. 
- Kontrol biologikoko neurriak. 
- Olio eta beste hondakin batzuen neurri higieniko-sanitarioak. 
 

4.  Gaixotasunen prebentzioa 
- Elikadura-segurtasunari buruzko araudia abeltzaintza-produktuen produkzioan. 
- Kalitateari eta trazabilitateari buruzko 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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