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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA HAZKUNTZA, AURRERAKOEN HAZKUNTZA ETA GIZENTZEA 

ABELTZAINTZA EKOLOGIKOAN Espezifikoa 
Kodea  UF0206 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Abeltzaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Abeltzaintza ekologikoa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Animalia eta animalia-produktu ekologikoen produkzioa. Iraupena 120 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Animalia-produktu ekologikoak Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC726_2 ANIMALIA ETA ANIMALIA-PRODUKTU EKOLOGIKOAK PRODUZITZEA gaitasun-ataleko LB1 
eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Abeltzaintza ekologikoan aurrez ezarritako irizpideen araberako animaliak lortzeko egin beharreko hazkuntzako, aurrera hazteko eta 

gizentzeko eragiketak deskribatzea. 
EI1.1 Jaioberriak maneiatzeko eragiketak eta haiek jaso beharreko zainketa espezifikoak definitzea, espeziearen arabera. 
EI1.2 Oritza hartzeko teknika desberdinak eta kumetzat hartzeko teknikak espeziearen arabera deskribatzea. 
EI1.3 Pisatzeko, identifikatzeko eta markatzeko sistemak zerrendatzea, baita espeziearen eta estadio fisiologikoaren arabera 
taldekatzeko sistemenak ere. 
EI1.4 Animalien hazkuntzako, aurrera hazteko eta gizentzeko faseetako ingurumen-parametroen balio onenak azaltzea. 
EI1.5 Hazkuntza geldoko animaliak berreskuratzeko neurri espezifikoak zerrendatzea. 
EI1.6 Aurrera hazteko eta gizentzeko animaliak elikatzeko metodoak deskribatzea. 
EI1.7 Hazkuntza-programa behar bezala kontrolatzeko ustiategiko parte eta egoera-orrietan erregistratu behar diren aldagaiak 
zerrendatzea. 
EI1.8 Honako hauek adieraztea: hazkuntzari, aurrerakoen hazkuntzari eta animaliak gizentzeari dagozkien animaliak babesteko, 
produkzio ekologikoko eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak, baita elikadura-segurtasuneko eta gainerako segurtasuneko neurriak 
ere. 
EI1.9 Hazkuntzako, aurrera hazteko eta gizentzeko eragiketen kasu praktiko batean: 

- Kumeei jaio ondorengo 24 orduetan maneiu- eta zainketa-eragiketak egitea. 
- Kume jaioberriak behar bezala elikatzen direla ziurtatzea. 
- Hala badagokio, produkzio-fase bakoitzean animaliak pisatzea, identifikatzea eta markatzea. 
- Animaliak lote homogeneoetan taldekatzea sexuaren, tamainaren eta leku-erabilgarritasunaren arabera. 
- Pabiloietako eta elikagaiak banatzeko eta ur-hornidurako sistemetako ingurumen-parametroak kontrolatzea. 
- Aurrera hazteko animaliak eta gizentzeko animaliak ezarritako protokoloei jarraikiz elikatzea. 
- Parteak, egoera-orriak eta erregistroak aurrez ezarritako argibideen arabera betetzen dira. 
- Aurreko eragiketak trebetasunez egitea, eskatutako lan-erritmoak eta lan-kalitateak lortuz, eta laneko arriskuak prebenitzeko eta 

ingurumena babesteko neurriak aplikatuz. 
 
A2: Larratze-eragiketak belarki-, zuhaixka- eta zuhaitz-baliabideak modu iraunkorrean aprobetxatzeko egitea, ingurunea mantenduz eta 

hobetuz. 
EI2.1 Larratzea hasteko eta amaitzeko ordua eta larratzearen iraupena adieraztea sasoi- eta espezie-irizpideak eta irizpide 
edafoklimatikoak kontuan hartuta. 
EI2.2 Eremu jakin batean "gehiegizko larratzearen" eta "gutxiegizko larratzearen" fenomenoak agerian uzten dituzten landare-espezieak 
deskribatzea. 
EI2.3 Lurzatiaren itxitura deskribatzea, dagokion animalia-espeziera egokitutako materialekin eta ezarritako larratze-metodoaren 
arabera. 
EI2.4 Larratzean behar diren eta ustiategiko animalientzat egokiak diren edanleku-motak deskribatzea. 
EI2.5 Unadak garbitzeko eta bazka-lurzatietan simaurra zabaltzeko lanak zehaztea. 
EI2.6 "Zatikako goroztatzearen" oinarriak eta teknikak laburki deskribatzea. 
EI2.7 Larratze-eragiketei dagokienez, babes-neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko, ingurumena babesteko, elikadura-
segurtasuneko eta produkzio ekologikoko neurriak adieraztea belarki-, zuhaixka- eta zuhaitz-baliabideen aprobetxamendurako. 
EI2.8 Ondo zehaztutako nekazaritza-ustiategi ekologiko bateko larratze-maneiuko kasu praktiko batean: 
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- Ustiategiko abere-zama onena kalkulatzea, animalia-espeziearen arabera eta eskura dagoen biomasa-produkzioari buruzko 
informazioaren arabera. 

- Larratze bidezko bazka-aprobetxamendurako txandaketa-egutegia egitea. 
- Larratzea hasteko orduaren eta eguneroko larratzearen iraupenaren programazioa kokapen geografikoari, urte-sasoiari eta 

finkaren ezaugarri edafoklimatikoei lotutako irizpideak kontuan hartuta egiten da, ezarritako protokoloen arabera. 
- Zenbait landare-espezie badauden edo ez detektatzen da gutxiegizko edo gehiegizko larratzerik badagoen zehazteko. 
- Lurzatia animalientzat eta larratze-sistemara egokitutako materialekin ixtea. 
- Animalientzat egokiak diren edanlekuak instalatzea. 
- Unadak garbitzeko eta gorozkiak zabaltzeko makina, ekipamendu eta erreminta egokiak erabiltzea. 
- "Zatikako goroztatzearen" tekniken praktika egokia finkaren ongarritze naturalari aplikatzen zaio eta, horrela, ez da lurzorua 

galtzen "atsedenleku" iraunkorrak ezartzeagatik. 
- Aurreko eragiketak produkzio ekologikoko, ingurumena babesteko, elikadura-segurtasuneko eta laneko arriskuak prebenitzeko 

legeria betez egitea. 
 

Edukiak 
1.  Kumeak 

- Jaiotza. Kumeek jaiotakoan duten portaera eta ezaugarriak. 
- Jaioberrien zainketa espezifikoak. 
- Oritza hartzea. 
- Kumetzat hartzeko arauak. 
- Kumeak maneiatzeko eragiketa bereziak. Titia kentzea. 
- Kumeen gaixotasunak. 
- Identifikazioa eta erregistroa. 
- Identifikazio-sistemak. 

 
2.  Aurrera hazteko eta gizentzeko animalien maneiua: 

- Jasotzeko eta/edo sortak egiteko lanak. 
- Instalazioak egokitzea eta haien ingurumen-kontrola egitea. 
- Aurrera hazteko eta gizentzeko programa: jardunak eta kontrola. 
- Irakurketa-sistemak: Identifikazio elektronikoa. Barra-kodea. 

 
3.  Larratzearen maneiua: 

- Larrekoak diren espezieei eta larrekoak ez diren espezieei buruzko oinarrizko nozioak. 
- Belarki-, zuhaixka- eta zuhaitz-baliabideen balorazioa. 
- Larreratutako abere-zama kalkulatzea. 
- Larratzea: Teknikak. Sistemak. 
- Gutxiegizko larratzea eta gehiegizko larratzea. 
- Zatikako goroztatzea: Oinarriak. Teknikak. 
- Simaurra produzitzea eta aplikatzea. 

 
4.  Animalia ekologikoen produkzioarekin eta haien produktuekin lotutako oinarrizko araudia: 

- Produkzio ekologikoari buruzko legeria. 
- Ingurumen-araudia. 
- Elikadura-segurtasunari buruzko araudia abeltzaintza-produktuen produkzioan. 
- 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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