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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-ATALA UMETARAKO BEHORREN ETA ERRAPEKO MOXALEN MANEIUA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0503 
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 

Hazitarakoen maneiua 30 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,  umetarako behorren berezko maneiuari dagokionez. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Behorrak iel ote dauden detektatzeko prozesuetan eta behorren estalketan langile espezializatuei laguntzeko umetarako behorrekin 
egiten diren maneiu-jardunak azaltzea.  

EI1.1 Behorrak iel jartzekotan dauden seinale eta/edo sintoma gisa interpreta daitezkeen portaera-jarraibideak eta zeinu fisikoak 
aipatzea. 
EI1.2 Behorrak iel ote dauden detektatzeko eta estaltzeko prozesuak hasi aurretik, umetarako behorrekin egiten diren prestaketa- eta 
egokitzapen-zereginak deskribatzea. 
EI1.3 Behorrak iel ote dauden detektatzeko normalean erabiltzen diren metodoak antzematea, baita bakoitzean egiten diren maneiu-
jardunak ere. 
EI1.4 Umetarako behorrak estaltzeko prozesuetan (estaltze naturala edo intseminazio artifiziala) horiekin erabiltzen den maneiu-
protokoloa aipatzea.  
EI1.5 Behorrak iel ote dauden detektatzeko erabiltzen diren guneen ezaugarriak eta behorren estalketa-mota ezberdinak deskribatzea 
(estaltze naturala edo intseminazio artifiziala). 
EI1.6 Behorrak iel ote dauden detektatzeko prozesuan eta estalketa-prozesuan (estaltze naturala edo intseminazio artifiziala)n 
umetarako behorrak maneiatzeko erabiltzen diren materialak eta ekipamenduak antzematea, baita horien erabilera- eta 
funtzionamendu-moduak ere. 
EI1.7 Behorra iel dagoela detektatu ondoren eta estalketa egin ondoren (estaltze naturala edo intseminazio artifiziala) umetarako 
behorrei egiten zaizkien zainketa espezifikoak aipatzea, eta horretarako erabilitako materialen eta produktuen erabilera- eta aplikazio-
moduak azaltzea. 
EI1.8 behorra iel ote dagoen detektatzeko eta estaltzeko prozesuetan umetarako behorren maneiurako, laneko arriskuak prebenitzeko 
araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A2: Umetarako behorrekin egiten den maneiua zehaztea, horien haurdunaldiaren egiaztapen- eta kontrol-prozesuetan espezializatutako 
langileei laguntzeko. 

EI2.1 Haurdunaldiaren egiaztapen- eta kontrol-prozesuak hasi aurretik, umetarako behorrekin egiten diren prestaketa- eta egokitzapen-
zereginak deskribatzea. 
EI2.2 Behorretan haurdunaldia egiaztatzeko eta kontrolatzeko normalean erabiltzen diren metodoak antzematea, baita bakoitzean 
egiten diren maneiu-jardunak ere. 
EI2.3 Haurdunaldiaren egiaztapen- eta kontrol-prozesuetan umetarako behorrekin egiten den maneiu-protokoloa aipatzea. 
EI2.4 Behorren haurdunaldiaren egiaztapen- eta kontrol-prozesuak gauzatzeko guneen ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.5 Haurdunaldiaren egiaztapen- eta kontrol-prozesuetan umetarako behorrak maneiatzeko erabiltzen diren materialak eta 
ekipamenduak antzematea, baita horien erabilera- eta funtzionamendu-moduak ere. 
EI2.6 Haurdunaldiaren egiaztapen- eta kontrol-prozesuetan parte hartu ondoren umetarako behorrei egiten zaizkien zainketa 
espezifikoak aipatzea, eta horretarako erabilitako materialen eta produktuen erabilera- eta aplikazio-moduak azaltzea. 
EI2.7 Haurdunaldiaren fase bakoitzean behorren portaera-jarraibide normalak deskribatzea. 
EI2.8 Haurdunaldi-prozesu normalaren alterazio posible bat adierazten duten behorraren seinaleak eta/edo sintomak identifikatzea. 
EI2.9 Haurdunaldiaren egiaztapen- eta kontrol-prozesuetan behorren maneiurako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-
ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 
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A3: Erditzearen unean eta horren ondoko egunetan espezializatutako langileei laguntzeko, umetarako behorrekin eta errapeko moxalekin 
egiten diren maneiu-jardunak azaltzea. 

EI3.1 Umetarako behorren erditzearen garapenerako prestatutako guneek izan behar dituzten funtsezko ezaugarriak deskribatzea, baita 
horiek prestatzeko eta egokitzeko zereginak ere.  
EI3.2 Behorrei erditzean arreta emateko erabili daitezkeen materialak, ekipamenduak eta produktuak antzematea. 
EI3.3 Berehalako erditzea adierazten duten behorren seinaleak eta/edo sintomak identifikatzea. 
EI3.4 Behorretan erditze-prozesu normal baten fase ezberdinak eta fase bakoitzaren batez besteko denborak antzematea. 
EI3.5 Beharrezkoa den kasuetan, behorren erditzean espezializatutako langileei laguntzeko, behorrekin egiten den maneiua azaltzea. 
EI3.6 Erditzean gerta daitezkeen anomalia ohikoenak antzematea, horietako bakoitzean espezializatutako langileei laguntzeko egin 
behar diren maneiu-jardunak azalduz. 
EI3.7 Jaio ondoko lehen orduetan eta hurrengo egunetan moxalei aplikatu behar zaizkien zainketak zerrendatzea. 
EI3.8 Jaio ondoren moxalen anomalia fisikoak, portaeraren ezohiko jokabideak eta elikadurako arazoak identifikatzea. 
EI3.9 Moxalen edoskitze artifiziala egiteko erabiltzen diren teknikak aipatzea, horietako bakoitzean erabiltzen diren materialak, 
ekipamenduak eta esne-motak ezagutuz. 
EI3.10 Kumetzat hartzeko prozesu normal bat nolakoa den jakitea, eta prozesu horretan anomaliak gertatzen diren kasuetarako jardun-
protokoloak azaltzea. 
EI3.11 Umetarako behorrekin eta errapeko moxalekin erditzearen unean eta horren ondoko egunetan egiten diren maneiu-
jardunetarako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak 
identifikatzea. 

 
Edukiak 
1. Umetarako behorren fisiologia. 

o Umetarako balio duten behorrak: bildu behar dituzten funtsezko ezaugarriak (adina, osaera eta egoera fisikoa, arraza-balioak, 
etab.) 

o Behorraren ugalketa-organoak: ezaugarriak eta funtzionamendua. 
o Behorraren ugalketa-zikloa: pubertaroa, ugalkortasuna, obulutegi-zikloa eta haurdunaldiaren faseak. 

2. Umetarako behorren izaera eta portaera. 
o Ugalketa-prozesuaren fase bakoitzean behorren izaera eta portaera definitzen duten ohiko jokabideak.  
o Behorren ezohiko portaera ugalketa-prozesuan zehar: kasu bakoitzean adierazitako maneiu-jardunak. 

3. Behorren maneiua ugalketa-prozesuan. 
o Umetarako behorren bizitza-erregimena eta kokapena: umetarako behorren alojamenduen ezaugarriak, eta umetarako behorren 

taldeak osatzeko jarraitu beharreko irizpideak. 
o Umetarako erabiltzeko behorrak baztertuak izateko erabakian eragina duten gaitasun psikofisiko negatiboak. 
o Umetarako behorren prestaketa- eta egokitzapen-lanak ugalketa-prozesuan parte hartzeko. 
o Umetarako behorren ekipamendua iel ote dauden detektatzeko prozesuetan, estalketetan eta haurdunaldiaren egiaztapen- eta 

kontrol-prozesuetan maneiatzeko: erabili beharreko materialen eta ekipamenduen doikuntza eta egokitzapena, eta horiek 
garbitzeko eta kontserbatzeko moduak. 

o Umetarako behorren maneiu-protokoloa iel ote dauden detektatzeko prozesuetan, estalketetan eta haurdunaldiaren egiaztapen- 
eta kontrol-prozesuetan parte hartzen dutenean. 

4. Erditzea eta kumetzat hartzea. 
o Erditzeko lekuak: ezaugarri orokorrak, prestakuntza- eta egokitzapen-lanak, eta horiek zaintzeko metodoak. 
o Behorren erditzean laguntzeko erabilitako ekipamenduak eta produktuak: motak eta bakoitzarentzako argibideak. 
o Behorraren erditzea: erditze-prozesu normalaren faseak eta gerta daitezkeen anomalia ohikoenak. 
o Behorren maneiu-protokoloa erditzean zehar, espezializatutako langileei laguntzeko. 
o Moxal jaioberrien zainketak: moxal jaioberrien azterketa orokorra. Tratamendu eta zainketa prebentiboak jaiotzean.  
o Moxalak kumetzat hartzea: kumetzat hartzeko prozesu normala. Kumetzat hartzeko prozesu normaleko arazoen kasuan jarduteko 

protokoloa. 
o Edoskitze artifiziala: metodoak, argibideak eta esne-mota artifizialak errapeko moxalentzat. 

5. Ugalketa-prozesuan zehar umetarako behorren eta errapeko moxalen maneiuarekin lotutako araudi 
erregulatzailea. 
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. 
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– 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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