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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA ANIMALIA-PRODUKTU EKOLOGIKOAK 
Espezifikoa 

Kodea  UF0207 
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 

Hazkuntza, aurrerakoen hazkuntza eta gizentzea abeltzaintza 
ekologikoan Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC726_2 ANIMALIA ETA ANIMALIA-PRODUKTU EKOLOGIKOAK PRODUZITZEA gaitasun-ataleko LB2 
eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Jezteko eta arrautzak biltzeko eragiketak ekipamendu egokiarekin eta dagokion animalia-espeziearen arabera ezarritako prozedurari 

jarraikiz aztertzea. 
EI1.1 Jezteko ekipamenduak, esnea biltegiratzeko tangak, uhal garraiatzaileak eta gainerako instalazioak osatzen dituzten zati 
desberdinak identifikatzea. 
EI1.2 Jezteko eragiketetan gomendatutako maneiu-protokoloa eta protokolo sanitarioa adieraztea. 
EI1.3 Errapeko mina dagoela adieraz dezaketen "lehen esne-zurrustetako" esnearen ezaugarri nagusiak zerrendatzea. 
EI1.4 Eskuzko jezterako eta jezte mekanikorako jardun-protokoloa deskribatzea, modu ordenatuan eta espeziearen arabera.  
EI1.5 Biltegi-instalazioetan jetzitako esnearen kalitate-kontrolerako egin beharreko eragiketak adieraztea. 
EI1.6 Arrautzak jasotzeko, garraiatzeko eta biltegiratzeko gomendatzen diren eragiketak adieraztea. 
EI1.7 Kasu bakoitzari dagozkion garbiketa- eta desinfekzio-prozesuak deskribatzea, baita erabilitako produktuak ere. 
EI1.8 Arrautzen kalitate-kontrolerako protokoloa deskribatzea. 
EI1.9 Animaliak babesteko, laneko arriskuak prebenitzeko, ingurumena babesteko, elikadura-segurtasuneko eta produkzio ekologikoko 
neurriak -jezteari eta arrautza-bilketari lotuak- adieraztea. 
EI1.10 Eskuzko jeztearen kasu praktiko batean, espezie bakoitzarentzat ezarritako protokoloen araberako higiene- eta osasun-irizpideak 
kontuan hartzea. 

 
A2: Erle-produktuak lortzeko eta polinizazioa hobetzeko erlauntzak maneiatzeko eragiketak deskribatzea. 

EI2.1 Erleen produkzioan behar diren erremintak eta ekipamenduak zehaztea. 
EI2.2 Erlauntz baten instalazioa eta maneiua azalerari, ezaugarri edafoklimatikoei eta eskura dauden erle-baliabideei buruz emandako 
informazioa kontuan hartuta deskribatzea. 
EI2.3 Elikadura artifiziala dagokion unean erabiltzea. 
EI2.4 Erlezaintza ekologikoan gomendatutako ikuskapen eta kontrol sanitarioko jardunak zerrendatzea. 
EI2.5 Denbora-tarte baterako informazio edafoklimatiko zehatza emanda erle-produktuak biltzeko gutxi gorabeherako egutegia 
adieraztea. 
EI2.6 Produktibitate baxuko erlauntzak edo patologiaren bat dutenak detektatzeko eta erlauntza horiek isolatzeko eta tratamendu 
espezifikoak aplikatzeko erabiltzen diren parametroak deskribatzea. 
EI2.7 Erlezaintza-instalazioak garbitzeko eta desinfektatzeko eragiketak modu ordenatuan adieraztea, baita xede horretarako 
abeltzaintza ekologikoan baimendutako produktuak ere. 
EI2.8 Animaliak babesteko, laneko arriskuak prebenitzeko, ingurumena babesteko, elikadura-segurtasuneko eta produkzio ekologikoko 
neurriak -erleen maneiuari eta produkzioari lotuak- adieraztea. 

 
Edukiak 
1.  Errapearen anatomia eta fisiologia Praktika zooteknikoak 

- Errapearen morfologia eta barne-egitura. 
- Hausnarkarien alterazio eta anomalia ohikoenak. 
- Odol-irrigazioa. 
- Titiaren morfologia eta barne-egitura. 
- Esnea produzitzeko eta jariatzeko mekanismo fisiologikoak. 
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- Laktogenesia. 
- Esne-produkzioari lotutako praktika zooteknikoak: Jeztea antolatzea. Jezteko agindua. Antzutzea. Eta abar. 
 

2.  Jezteko instalazioak eta ekipamenduak. Jeztearen higienea eta profilaxia Esnearen biltegiratzea eta 
kontserbazioa: 

- Plazako jeztea. 
- Aretoko jeztea. 
- Jezteko makinak: Produkzioko elementuak eta huts-kontrola. Motoponpa-multzoa. Huts-tanga edo intertzeptagailua. Huts-

eroapenak. 
- Esnea biltzeko, garraiatzeko eta biltzeko elementuak. 
- Jezteko makinak egiaztatzea eta kontrolatzea. 
- Ekipamenduen garbiketa eta desinfekzioa. 
- Jeztearen prestaketa higienikoa eta gauzatzea. 
- Jeztearen higienea. 
- Jezteko aziendaren profilaxia. 
- Esnetegia: Hotzeko tangak. Esnearen hoztea. Hozte-ekipamenduaren garbiketa eta mantentze-lanak. - Esnearen kutsadura. 

 
3.  Arrautzen bilketa eta biltegiratzea 

- Arrautza-bilketa aldizka egitea, arrautzak ez hausteko eta oiloa loka ez jartzeko. 
- Arrautzak biltzeko eta garraiatzeko sistemak. 
- Arrautzaren kalitatearen ebaluazioa: 
- Arrautzen sailkapena. 
- Arrautzen kontserbazioa. 
- Arrautzen garbiketa, desinfekzioa eta biltegiratzea: 

 
4.  Erlezaintzaren oinarriak 

- Erleen anatomiaren eta fisiologiaren oinarriak. 
- Erlategiaren elikadura eta osasuna. 
- Erlauntzen maneiua. 
- Erle erreginen maneiua. 
- Erle-produktuak lortzea: eztia, propolia, jelea, polena, argizaria eta abar. 
- Erlezaintzako ekipamenduak eta erremintak: ezagutzea eta erabiltzea. Erlezaintzako lan-arrisku espezifikoak prebenitzea eta 

horietaz babestea. 
 
5.  Animalia ekologikoen produkzioarekin eta haien produktuekin lotutako oinarrizko 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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