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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA ESNE-TXERRIEN ETA HARAKAIEN MANEIUA 
Espezifikoa 

Kodea  UF0166 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Abeltzaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Aurrerako eta gizentzeko txerrien produkzioa Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Aurrerako eta gizentzeko txerrien produkzioa. Iraupena 120 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Esne-txerrien eta harakaien kontrol sanitarioa Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0005_2 PRODUKZIO-ERAGIKETAK EGITEA AURRERAKO ETA GIZENTZEKO TXERRIEKIN gaitasun-
ataleko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Esne-txerriak eta harakaiak granjan hartzeko eta lotetan banatzeko zereginak egitea ezarritako protokoloaren arabera. 

EI1.1 Txerri-produkzioaren egungo sistemak deskribatzea. 
EI1.2 Banakoak hartzeari dagokionez, maneiua egokia eta produkzioa hobea izan dadin lagunduko duten ekintzak aipatzea eta 
irizpideak azaltzea. 
EI1.3 Animaliak instalazioetan sartu aurretik instalazioetan egin behar diren jardunak deskribatzea. 
EI1.4 Alojamenduen ezaugarri teknikoak aipatzea produkzioa optimizatzeko. 
EI1.5 Jarduerak egiterakoan kontuan hartu behar den araudiaren edukia aipatzea. 

EI2: Animalien ongizate-egoera orokorra egiaztatzea ustiategiko ingurumen-parametroak eta animalien elikadura kontrolatuz. 
EI2.1 Animalien gorputzeko atalak identifikatzea marrazki batean, irudikapen grafiko batean, maketa batean eta/edo edozein irudikapen 
informatizatutan. 
EI2.2 Arnasketa-sistemaren, digestio-aparatuaren, lokomozio-aparatuaren eta azalaren funtzionamendu egokia duten animalien 
morfologiaren eta fisiologiaren alderdiak deskribatzea. 
EI2.3 Animaliek dituzten portaera komunak -ongizate-maila (gradiente) desberdina detektatzen laguntzen dutenak- zerrendatzea. 
EI2.4 Ingurumen-konfortaren baldintzak (batez ere tenperatura- eta aireztapen-baldintzak) detektatzea produkzio-prozesuaren etapa 
bakoitzean, baldintza horiek aldatzen badira egin behar diren ekintzak identifikatuz. 
EI2.5 Produkzio-une bakoitzerako elikagai- eta premia-motak, elikagaien aurkezpena eta elikagai horiek animaliei eskaintzeko 
maiztasuna identifikatzea. 
EI2.6 Lotea pisatu denetik izan duen hazkunde-abiadura eta/edo aldaketa-indizea kalkulatzea, denboraldi jakin batean kontsumitutako 
elikagai-kantitatea jakinda. 
EI2.7 Animalien kanpoko itxura (banaka eta taldeka) eta ingurumen- eta/edo elikadura-alderdiak lotzen dituzten egoerak aztertzea, eta 
horri buruzko ondorioak ateratzea. 

EI3: Azienda gizentzea, kanalaren kalitatean akabera egokia lortzeko beharrezkoak diren elikagai-jarraibideak eta hazkunde-kontrolak 
jarraituz 

EI3.1 Esne-txerriari aplikatu behar zaion dieta ezartzea titia kentzeko unearen arabera. 
EI3.2 Hazten ari diren txerriek behar duten guztizko elikagai-kantitatea kalkulatzea, titia kendu zaien txerrien kopurua kontuan hartuta, 
denboraldi jakin batean. 
EI3.3 Gizentzeko txerria elikatzeko denboraldi jakin batean behar den pentsu-kantitatea kalkulatzea, siloaren edukiera mugatua eta 
gizentzeko txerri-kopuru jakin bat kontuan hartuta. 
EI3.4 Txerri-aziendaren elikaduran baimentzen diren hazkunde-sustatzaileak hautatzea zerrenda batetik. 
EI3.5 Hastapeneko pentsua proposatzea lehengai batzuk oinarri hartuta. EI3.6 Animaliaren gizentze-unearen edo koipeztatze-
egoeraren araberako elikadura murriztua gauzatzeko premia ezartzea. 
EI3.7 Gizentzeko txerri-talde jakin baten pisua kontuan hartuta, eman behar zaion pentsu-kantitatea kalkulatzea. 
EI3.8 Gizentzeko txerri-lote baten pisuaren jarraipena egin ostean, lote hori noiz hil behar den ezartzea, betiere aldez aurretik ezarritako 
eredu bat erabiliz. 
EI3.9 Gizentzeko txerri-talde jakin bat saltzeko unerik egokiena ezartzea, aldaketa-indize jakin batzuk eta merkatu-eskaera jakin bat 
kontuan hartuta. 
EI3.10 Kanalaren kalitatea ezin hobea dela ezartzen duten irizpideak zerrendatzea. 
EI3.11 Kanalaren kalitatearen jarraipena egitea, txerri-aziendaren bukaeran bizkarreko koipearen kontrol sistematikoa eginez. 
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EI3.12 Elikaduran izan behar den maneiurik egokiena ezartzea haragi gihartsua azkar hazteko eta kanalaren lodiera txikia izateko. 
EI3.13 Lor daitezkeen aldaketa-indizeak kalkulatzea, txerri ar zikiratugabeak, txerri ar zikiratuak eta txerri emeak diren kontuan hartuta, 
kontsumitutako pentsu-kantitate finkoetatik abiatuta. 
EI3.14 Pentsua emateari dagokionez, pisuaren, denboraren eta apetituaren araberako murrizketa-eskalak deskribatzea. 
EI3.15 Estresarekiko sentiberak diren arrazetako ustiategi batean kanal zurbilak, belaxkak (edo leunak) eta exudatiboak lortzea 
saihesteko maneiu-jarraibide egokienak aipatzea. 

 
Edukiak 
1. Gizentzeko txerriarentzako elikagaiak. 

o Aurrerako eta gizentzeko animalientzako elikagai-motak. 
o Elikagai-premien azterketa, anoen kalkulua, pentsu konposatuak egitea. 
o Aurrerako eta gizentzeko animalientzako elikagaiak banatzeko sistemak eta jarraibideak. 
o Aurrerako eta gizentzeko animalien elikadurari dagokionez, uraren ezaugarriak eta garrantzia. Beharren kalkulua. Edateko uraren 

desinfekzioa. 
o Animaliak gizentzeko pentsuen formulazioari buruzko nozioak. 
o Gizendegiaren maneiua. 
o Hiltzeko unerik egokiena: arraren sexu-usaina. 
o Hazkundearen sustatzaileak erabiltzea: indarreko araudia. 
o Haragi-errendimendua eta kanalaren ezaugarriak: PSE haragiak (haragi belaxka, zurbila eta exudatiboa, estresak eragindakoa). 

2. Aurrerako eta gizentzeko txerri-aziendaren morfologia eta fisiologia. 
o Digestio-aparatua 
o Aurrerako eta gizentzeko animalientzako elikagaien digestioa eta digerigarritasuna. 

3. Gizentzeko animalien eta esne-txerrien maneiua titia kendu ostean (aurrera hazteko animaliak). 
o Hartzeko eta lotetan banatzeko zereginak. 
o Instalazioen ingurumen-egokitzapena eta -kontrola. 
o Gai horri buruz indarrean dagoen araudia. 

4. Txerri-ustiategi intentsiboetako gizentzeko animalien elikadurari buruz 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: Aurrerako eta gizentzeko txerrien produkzioa              
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