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

Kodea  UF0167 
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 maneiua Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-atal hau bat dator UC0005_2 PRODUKZIO-ERAGIKETAK EGITEA AURRERAKO ETA GIZENTZEKO TXERRIEKIN gaitasun-
ataleko LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Ustiategiko animalien osasunean (banakakoa edo orokorra) egon daitezkeen aldaketak detektatzea, aldez aurretik ezarritako seinaleak, 
sintomak eta parametroak behatuz, eta medikuak agindutako sendatzeko tratamenduak aplikatzea. 

EI1.1 Ezarritako produkzio-parametroen balioen okertzeak edo gaixotasun kolektiboak izateko arriskua dagoela salatzen duten taldeko 
portaerak identifikatzea. 
EI1.2 Gaixotasunen diagnostikoa egiten laguntzeko laginak biltzeko metodoak deskribatzea. 
EI1.3 Produktu sendagarrien motak eta produktu horiek emateko bidea kontuan hartuta horiek maneiatzeko modua (injektagarria, 
topikoa, ahotik hartzekoa pentsutan edo edateko uretan nahastuta), behar bezala aplikatzeko. 

A2: Ustiategiko prebentziozko programa sanitarioan aipatzen diren jardunak egitea behar den arduraz eta baliabide egokiak erabiliz. 
EI2.1 Ektoparasitoen (sarna, zorriak eta bestelakoak) eta endoparasitoen (hesteetako eta biriketako nematodoak) prebentzio-kontrola 
gauzatzeko ekintzak identifikatzea, animalien osasuna bermatzeko. 
EI2.2 Animaliak produkzio-fasera iristen direnean gauzatu behar diren prebentzio-tratamenduetako ekintzak aipatzea, aklimatazioa eta 
garapen hobea ahalbidetzeko. 
EI2.3 Aldi horietan aplikatu beharreko txerto-motak eta txertaketa-programak aipatzea. 
EI2.4 Programa sanitarioan aipatzen diren jardunak aplikatzea behar den arduraz eta beharrezkoak diren higiene-arauak betez. 

A3: Animaliei egindako jardun sanitarioak eta medikamentuen biltegiratze- eta kontserbatze-egoera egokia dela kontrolatzea erregistro-
sistemen bitartez. 

EI3.1 Medikamentuekin tratatutako animaliak identifikatzea tratamendu sendagarrien erregistroan idazteko. 
EI3.2 Medikamentuen biltegiratze eta kontserbazio egokiak deskribatzea, medikamentuetan aldaketarik ez izateko. 
EI3.3 Medikamentuak behar bezala aplikatzeko material sanitario egokiak ezagutzea. 
EI3.4 Medikamentuen errezetak behar bezala interpretatzea, modu egokian erabiltzeko eta indarreko araudiaren arabera 
kontserbatzeko. 
EI3.5 Medikamentuak animaliei aplikatzearen ondorioz sortutako erregistro-eremuak zerrendatzea. 

 
Edukiak 
1. Aurrerako eta gizentzeko animalien gaixotasunen prebentzioa 

o Aurrerako eta gizentzeko animalientzako tratamendu higieniko-sanitarioak. 
o Txerto-programak eta parasitoen aurkako programak aplikatzea aurrerako eta gizentzeko animaliei. 
o Prebentzio-tratamenduak animaliak ustiategira iristen direnean. 
o Laginak hartzeko eskakizunak. 

2. Aurrerako eta gizentzeko animalien gaixotasunen tratamendua 
o Gaixorik dauden animaliak aztertzea eta behatzea. 
o Sendatzeko tratamenduen aplikazioa. 

3. Titia kendu zaion esne-txerriaren eta gizentzeko txerrien digestio- eta arnasketa-patologia. Titia kendu zaion esne-
txerriaren eta gizentzeko txerrien bestelako patologiak 
o Zirkulazio-aparatuarena. 
o Lokomozio-aparatuarena. 
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o Azalarena. 
4. Aurrerako eta gizentzeko animalientzako medikamentuak 

o Aplikatzeko sistemak eta moduak. 
o Kentzeko aldia. 
o Hondakinak. 

5. Animaliek ongizatea galtzea: estres-egoerak 
o Hozkadak isatsean eta belarrietan gizentzeko txerrien kasuan. 
o Animalien garraioa. 
o Aldaketak elikaduran. 
o Estresaren beste kausa batzuk 

6. Aurrera hazteko animalien eta gizentzeko txerrien kontrol-zerrenda eta erregistroa 
o Fitxa bidezko kontrola. 
o Informatika bidezko kontrola. 

7. Lanaren antolamendua eta errutinak aurrerako eta gizentzeko animalien kasuan 
o Aurrera hazteko animalien eta gizentzeko txerrien kasuan. 
o Animalia horien 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. 

8. Esne-txerrien eta harakaien kontrol sanitarioarekin 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: Aurrerako eta gizentzeko txerrien produkzioa              
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