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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA TXERRI-UGALKETAREN MANEIUA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0165 
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 

Zaintzak umetarako txerramekin, ugalketarako txerramekin eta esne-
txerriekin Iraupena 70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0004_2 PRODUKZIO-ERAGIKETAK EGITEA UMETARAKO TXERRAMEKIN, UGALKETARAKO 
TXERRIEKIN ETA TITIKO TXERRIKUMEEKIN gaitasun-ataleko LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Irausialdian, estaltzean, ernaldian, erditzean, erdiondokoan eta esnealdian beharrezkoak diren jardunak ezagutzea, ugalketarako txerri 
emeen ugalketa-portaera optimizatzeko. 

EI1.1 Irausialdia detektatzeko eta estaltzeko unerik hoberena erabakitzeko metodoak deskribatzea. 
EI1.2 Irausialdian sartzen den emearengan detektatutako aldaketa fisikoak eta portaera-aldaketak aipatzea, aldaketa horien artetik 
fidagarriena zein den zehaztuz. 
EI1.3 Intseminazio artifiziala egiteko protokoloa deskribatzea, ahalik eta eraginkortasun handiena lortzeko. 
EI1.4 Ernaldia diagnostikatzeko edo berresteko metodoak adieraztea.  
EI1.5 Erditzerakoan eta erdiondokoan sor daitezkeen anomalia ohikoenak adieraztea. 
EI1.6 Erdiondoko aldian eta esnealdian ugalketarako txerri emeek zer zaintza jaso behar dituzten zehaztea. 

A2: Esne-txerriak jaiotzen direnean, oritza hartzen dutenean eta esnea hartzen dutenean beharrezkoak diren jardunak identifikatzea ahalik 
eta gehienek biziraun dezaten eta hobekien haz daitezen. 

EI2.1 Jaioberriei eman behar zaizkien zaintza espezifikoak deskribatzea. 
EI2.2 Esne-txerrien oritz-hartze egokia lortzeko eta esne-txerrien adopzioen eta lekualdaketaren maneiua egokia izateko oinarriak eta 
premiak aipatzea. 
EI2.3 Eragiketa bereziak (letaginak kentzea, isatsak moztea eta/edo zikiratzea) nola egiten diren deskribatzea, betiere araudi 
espezifikoaren arabera. 
EI2.4 Osasun-arazoak gutxitzeko txerrikumeek jaso behar dituzten zaintzak zein diren zehaztea. 
EI2.5 Erditu ondoren txerri ama hiltzen bada, kumaldiak bizirauteko jarraitu behar diren urratsak zerrendatzea. 

A3: Aketzaren ugalketa-eraginkortasuna optimizatzeko, aketza maneiatzeko neurri egokiak deskribatzea. 
EI3.1 Irausialdia detektatzerakoan, emetarako arraren portaeraren jarraibideak deskribatzea. 
EI3.2 Ugalketarako txerri arrak entrenatzen direnean, ernal-hazia ateratzeko gelan kontuan hartu behar diren alderdiak deskribatzea. 
EI3.3 Estalketa naturaleko sisteman edo intseminazio artifizialean aketza zenbateko maiztasunez erabili behar den ezartzea, 
ugalketarako animalia gisa ematen zaion erabilera optimizatzeko.  
EI3.4 Bilketa-gelak eta gindaxak bete behar dituzten eskakizunak deskribatzea ernal-haziaren bilketa egokia bermatzeko. 
EI3.5 Ateratze-gelan ernal-hazia biltzeko protokolo egokia deskribatzea. 
EI3.6 Hazi-dosiak lantzeko gauzatu behar diren jardun zehatzak aipatzea. 
EI3.7 Aketzaren elikadura-premiak eta elikagai-kontsumoa zehaztea, hainbat irizpide kontuan hartuta, hala nola adina eta egoera 
fisiologikoa. 

 
Edukiak 
1. Emearen ugalketa-zikloa 

o Ugalketa-aparatuaren nozio orokorrak. Ugalketaren fisiologiaren hastapenak. Pubertasuna: hura erregulatzen duten faktoreak. 
o Ziklo obarikoaren iraupena eta ezaugarriak. 
o Irausialdia - Obulazioa. 
o Arazo funtzional ohikoenak obulazioan. Irausialdiak sinkronizatzeko sistemak. 
o Irausialdia detektatzeko metodoak. 
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o Estaltzea: 
• Estaltzeko unea eta sistema: Estalketa naturala eta intseminazio artifiziala. Abantailak eta eragozpenak. 
• Intseminazio artifizialeko teknikak. 
• Emea estalketarako prestatzea. 
• Antzutasunaren edo ugalkortasunik ezaren kausak. 
• Maneia estali ondorengo aldian. 

o Ernaldia: 
• Ernaldiaren diagnostiko goiztiarra. Metodologia. 
• Jarraipena eta zaintzak ernaldian. 
• Maneiua erditze aurreko fasean. 

o Erditzea: 
• Erditzearen seinaleak eta sintomak. 
• Erditzearen etapak. 
• Erditze distozikoa. 
• Puerperioa. 

o Esnealdia: 
• Errapearen egitura, titi funtzional kopurua eta anomaliak. 
• Esnealdiaren iraupena. 
• Esnealdiko zainketa espezifikoak. 
• Titia kentzearen maneiua. 

2. Esne-txerria 
o Jaiotza. 
o Esne-txerriaren portaera eta ezaugarriak jaiotzen denean. Jaioberrien zaintza espezifikoak. 
o Identifikazioa, markatzea eta erregistroa. 
o Oritza hartzea. 
o Semetzat/alabatzat hartzeko eta lekuz aldatzeko arauak. 
o Esne-txerriak maneiatzeko eragiketa bereziak. 
o Letaginak kentzea. 
o Isatsak moztea. 
o Zikiratzea. 
o Titia kentzea. 
o Esne-txerrien gaixotasunak. 

3. Aketzaren ugalketa-zikloa 
o Ugalketa-aparatuaren nozio orokorrak. 
o Ugalketa-fisiologiaren hastapenak: ugalkortasunean eragina duten faktoreak. 
o Aketzaren zaintzak. 
o Aketzaren ugalketa-portaera. 
o Ernal-hazia ateratzeko gela. 

4. Lanaren antolamendua eta errutinak aurrerako animalien, ugalketarako animalien eta esne-txerrien kasuan. 
o - Aurrerako animalien, ugalketarako animalien eta horien umeen kasuan. 
o - Animalien elikadurari dagokionez. 
o - Kontrol sanitarioari dagokionez. 
o - Instalazioen, makinen eta ekipamenduaren mantentze-lanei dagokienez. 
o - Maneiuaren jardunbide egokien kodeak animalia-produkzioari dagokionez. 
o - Programa informatiko espezifikoen maneiua. 

5. Txerri-ugalketa intentsiboarekin 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. 
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– 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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