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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 PRESTAKUNTZA-ATALA HAZITARAKOEN MANEIUA  
Espezifikoa 

Kodea  UF0502 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Abeltzaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Zaldien zainketa eta maneiua Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Zaldi-aziendaren maneiua ugalketan eta aurrerakoen hazkuntzan Iraupena 180 

Umetarako behorren eta errapeko moxalen maneiua 90 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Zaldi-aziendaren maneiua esnea kentzean eta aurrerakoen 

hazkuntzan 
Iraupena 

60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0721_2 ZALDI-AZIENDAREN MANEIUA EGITEA UGALKETAN ETA AURRERAKOEN HAZKUNTZAN 
gaitasun-ataleko LB1 lanbide-burutzapenarekin, hazitarakoen berezko maneiuari dagokionez 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Hazitarako arrekin egiten den maneiua zehaztea, langile espezializatuei laguntzeko semenaren erauzketa-prozesuan. 

EI1.1 Semenaren erauzketa-prozesua hasi baino lehen, hazitarakoen prestaketa- eta egokitzapen-zereginak deskribatzea. 
EI1.2 Hazitarakoen heziketa-metodoak azaltzea, gero horiekin intseminazio artifizialaren bitartez estaltzeak egiteko erabiliko den 
semena erauzteko eta jasotzeko. 
EI1.3 Hazitarakoei semena erauzteko normalean erabiltzen diren metodoak antzematea, baita bakoitzean egiten diren maneiu-jardunak 
ere. 
EI1.4 Hazitarakoen semen-erauzketak gauzatzeko guneen ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.5 Semen-erauzketetan hazitarakoak maneiatzeko erabiltzen diren materialak eta ekipamenduak antzematea, baita horien erabilera- 
eta funtzionamendu-moduak ere. 
EI1.6 Semen-erauzketako prozesuetan parte hartu ondoren hazitarakoei egiten zaizkien zainketa espezifikoak aipatzea, eta horretarako 
erabilitako materialen eta produktuen erabilera- eta aplikazio-moduak azaltzea. 
EI1.7 Semen-erauzketarako prozesuetan hazitarakoen maneiurako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin 
lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A2: Hazitarako arrekin egiten den maneiua zehaztea, estaltze naturalaren bidezko behorren estalketa-prozesuan espezializatutako langileei 
laguntzeko. 

EI2.1 Estaltze naturalaren bidezko behorren estalketa-prozesua hasi baino lehen, hazitarakoekin egiten diren prestaketa- eta 
egokitzapen-zereginak deskribatzea. 
EI2.2 Estaltze naturalaren bidezko behorren estalketaren unean hazitarakoen maneiu-protokoloa aipatzea.  
EI2.3 Estaltze naturalaren bidezko behorren estalketak gauzatzeko guneen ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.4 Estaltze naturalaren bidezko behorren estalketan zehar hazitarakoak maneiatzeko erabiltzen diren materialak eta ekipamenduak 
antzematea, baita horien erabilera- eta funtzionamendu-moduak ere. 
EI2.5 Estaltze naturalaren bidezko behorren estalketa-prozesuan parte hartu ondoren hazitarakoei egiten zaizkien zainketa espezifikoak 
aipatzea, eta horretarako erabilitako materialen eta produktuen erabilera- eta aplikazio-moduak azaltzea. 
EI2.6 Estaltze naturalaren bidezko behorren estalketa-prozesuan hazitarakoen maneiurako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta 
animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

 
Edukiak 
1. Hazitarako arraren fisiologia. 

o Hazitarako balio duten arrak: bildu behar dituzten funtsezko ezaugarriak (adina, osaera eta egoera fisikoa, arraza-balioak, etab.) 
o Hazitarakoen ugalketa-organoak: ezaugarriak eta funtzionamendua. 

2. Hazitarakoen izaera eta portaera  
o Ugalketarako etapan zehar hazitarako arren izaera eta portaera definitzen duten ohiko jokabideak.  
o Hazitarako arren ezohiko portaera eta akatsak ugalketarako etapan zehar: kasu bakoitzean adierazitako maneiu-jardunak. 

3. Hazitarako arraren maneiua ugalketa-prozesuan 
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o Hazitarakoen bizitza-erregimena eta kokapena: hazitarako arrentzako alojamenduen ezaugarriak eta animalien gutxieneko 
isolamendu- eta atseden-baldintzak. 

o Ugalketa-prozesuan parte hartzeko hazitarakoak baztertuak izatean eragina duten gaitasun psikofisiko negatiboak. 
o Hazitarakoen ikasketa- eta entrenamendu-teknikak semen-erauzketarako prozesuetarako eta estaltze naturalaren bidezko 

behorren estalketarako. 
o Hazitarakoen prestaketa- eta egokitzapen-lanak ugalketa-prozesuan parte hartzeko. 
o Hazitarakoen ekipamendua semen-erauzketarako prozesuetan eta estaltze naturalaren bidezko behorren estalketan parte 

hartzeko: erabili beharreko materialen eta ekipamenduen doikuntza eta egokitzapena, eta horiek garbitzeko eta kontserbatzeko 
moduak. 

o Hazitarakoen maneiurako protokoloa semen-erauzketarako prozesuetan eta estaltze naturalaren bidezko behorren estalketan 
parte hartzen dutenean. 

o Ingurumen-babesa 
o Lan-arriskuen prebentzioa 
o Animalien ongizatea. 

 
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: Zaldien zainketa eta maneiua              
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