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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-ATALA ZAINTZAK UMETARAKO TXERRAMEKIN, UGALKETARAKO 

TXERRAMEKIN ETA ESNE-TXERRIEKIN Espezifikoa 
Kodea  UF0164 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Abeltzaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Ugalketako eta hazkuntzako txerri-produkzioa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Umetarako txerramen, ugalketarako txerrien eta titiko txerrikumeen 

produkzioa. Iraupena 150 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Txerri-ugalketaren maneiua Iraupena 80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0004_2 PRODUKZIO-ERAGIKETAK EGITEA UMETARAKO TXERRAMEKIN, UGALKETARAKO 
TXERRIEKIN ETA TITIKO TXERRIKUMEEKIN gaitasun-ataleko LB1, LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Elikadurari dagokionez, umetarako txerramei, ugalketarako txerriei eta esne-txerriei eman behar zaizkien zaintzak deskribatzea, haien 
errendimendu hoberena lortzeko eta ezarritako protokoloen arabera. 

EI1.1 Ustiategietan ura banatzeko elementuak identifikatzea animalien produkzio-egoeraren eta sorta bakoitzean dauden buruen 
kopuruaren arabera. 
EI1.2 Ustiategiko guztizko ur-premiak kalkulatzea, animalien produkzio-egoeraren eta sorta bakoitzean dauden buruen kopuruaren 
arabera. 
EI1.3 Txerrien elikaduran, produkzio-fase desberdinetan, erabiltzen diren elikagai-motak identifikatzea. 
EI1.4 Kasu praktiko batean: animalia-talde bakoitzaren elikadura-premiak eta talde bakoitzak behar duen kontsumoa ezartzea, 
produkzio-egoera jakin bat kontuan hartuta. 
EI1.5 Elikagaia banatzeko programa egitea animalien estadio fisiologikoaren arabera. 
EI1.6 Ustiategiko elikadura-programa kontrolatzeko zer informazio-mota jakin behar den zehaztea. 

A2: Umetarako txerramei, ugalketarako txerriei eta esne-txerriei eman behar zaizkien osasun-zaintzak definitzea, haien errendimendu 
hoberena lortzeko. 

EI2.1 Ustiategira animalia berriak iristen direnean sar eta heda daitezkeen gaixotasunak prebenitzeko jarraibideak -higiene- eta osasun-
arlokoak- deskribatzea. 
EI2.2 Eskema grafiko bat kontuan hartuta, txerri-aziendaren gorputz-atalak identifikatzea, tratamendu profilaktikoak eta/edo sendatzeko 
tratamenduak aplikatzeko. 
EI2.3 Kasu praktiko batetik abiatuta, ustiategiko prebentziozko osasun-programa deskribatzea: 

- Tratamendu prebentiboak. 
- Barneko eta kanpoko parasitoak hiltzea. 
- Txertoen plana. 
- Ezarritako bestelako programak. 

EI2.4 Gaixotasun jakin batzuen zeinu eta sintoma nagusiak aipatzea, eta beharrezkoak diren zaintzak eta/edo tratamenduak definitzea. 
IE2.5 Erregistroa fitxa edo programa informatikoetan betetzerakoan bildu behar diren datuak identifikatzea, ustiategiko osasun-
jarraipenaren euskarri gisa. 

A3: Maneiatzeari dagokionez, umetarako txerramei, ugalketarako txerriei eta esne-txerriei eman behar zaizkien zaintzak definitzea, haien 
errendimendu hoberena lortzeko. 

EI3.1 Erdi gabeko emeen irausialdia sinkronizatzeko metodoak deskribatzea, estaltzeak taldekatzeko eta produkzioa optimizatzeko. 
EI3.2 Titia kentzen denetik apotatu bitartean igarotzen den denbora-tarteari eragiten dioten alderdiak aipatzea, produkzioa 
optimizatzeko. 
EI3.3 Ernaldi-prozesuak irauten duen bitartean gauzatu behar diren maneiatze- eta zaintza-motak aipatzea. 
EI3.4 Esnealdiak irauten duen bitartean eta titia kentzen zaienean esne-txerriak maneiatzeko jarraibide orokorrak ezartzea, produkzioa 
optimizatzeko. 
EI3.5 Ustiategiko ugalketarako txerri eme kopurua, horien errolda-egitura eta taldekatze-sistema ezartzea, txerriak edukitzeko erabilgarri 
dagoen edukieraren arabera. 
EI3.6 Ingurumen-parametroak, horien muga kritikoak eta erosotasun-tarteak aipatzea, produkzio-indizeak hobetzeko. 
EI3.7 Ustiategiko ugalketarako txerriak desagerrarazteko irizpideak aipatzea, produkzio-adierazleak kontuan hartuta. 
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Edukiak 
1. Txerri-produkzioa 

o Txerri-arraza nagusiak. 
o Ezaugarri morfologikoak. 
o Ezaugarriak txerri-produkzioari dagokionez. 

2. Txerri-elikadura intentsiboa ugalketarako eta hazkuntzarako 
o Elikagaien nutrizio-printzipioak. 
o Aurrerako animalien, ugalketarako animalien eta esne-txerrien elikagai-motak. 
o Aurrerako animalien, ugalketarako animalien eta esne-txerrien elikagaiak banatzeko jarraibide-sistemak. 
o Aurrerako animalien, ugalketarako animalien eta esne-txerrien elikadurari dagokionez, uraren ezaugarriak eta garrantzia. Kalkulua 

eta premiak. Uraren desinfekzioa. 
3. Txerri-aziendaren higiene- eta osasun-alorreko tratamendua. 

o Higieneak eta norbere garbitasunak abeltzaintzan duen garrantzia. 
o Barneko eta kanpoko parasitoak hiltzeko sistemak. 
o Eginkarien azterketa egitea barneko parasitoak hil aurretik. 
o Uraren klorazioa. 

4. Txerri-aziendaren morfologia eta fisiologia 
o Kanpoko morfologia. 
o Digestio-aparatuari buruzko nozioak: Digestio-aparatuaren atal nagusien identifikazioa. Aurrerako animalientzako, ugalketarako 

animalientzako eta esne-txerrientzako elikagaien digestioa eta digerigarritasuna. Arnas aparatuaren, zirkulazio-aparatuaren, 
lokomozio-aparatuaren eta azalaren oinarrizko ezagutza. 

5. Aurrerako animalien, ugalketarako animalien eta esne-txerrien gaixotasunen prebentzioa 
o Txerto-programak eta barneko eta kanpoko parasitoak hiltzeko programak aplikatzea aurrerako animaliei, ugalketarako animaliei 

eta esne-txerriei. 
o Prebentzio-tratamenduak aurrerako animaliak ustiategira iristen direnean. 
o Laginak hartzeko eskakizunak. 

6. Aurrerako animalien, ugalketarako animalien eta esne-txerrien gaixotasunen tratamendua 
o Gaixorik dauden animaliak aztertzea eta behatzea. 
o Sendatzeko tratamenduen aplikazioa. 
o Sendatzeko tratamenduak: 

• Terapia kontzeptua. 
• Antibiotiko- eta sulfamida-motak. 
• Animaliak isolatzeko kausak: kutsatzen diren gaixotasunak. 

7. Txerri-ustiategi intentsiboetako umetarako txerramen, ugalketarako txerrien eta esne-txerrien elikadurarekin eta 
osasunarekin lotuta Europan, estatuan, autonomia-erkidegoan eta tokian-tokian indarrean dagoen araudia. 

 
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: Ugalketako eta hazkuntzako txerri-produkzioa              
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