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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 PRESTAKUNTZA-ATALA ANIMALIAK ZAINTZEKO, GARRAIATZEKO ETA MANEIATZEKO 

ERAGIKETA OSAGARRIAK Berariazkoa 
Kodea  UF0158 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Abeltzaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Abeltzaintzako jarduera osagarriak Maila 1 
Prestakuntza-modulua  Abeltzaintzako ustiategietako produkzioa maneiatzeko eragiketa 

osagarriak. 
Iraupena 120 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Animalien kontrol sanitarioko oinarrizko eragiketak. Iraupena 40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0713_2 ABELTZAINTZAKO USTIATEGIETAKO PRODUKZIOA MANEIATZEKO 
ERAGIKETA OSAGARRIAK EGITEA gaitasun-ataleko LB1, LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Aurrerako animaliak ustiategira egokitzeko eta ugalketarako animalia gisa egokitzeko, animalia horiei ematen zaizkien zainketak 

identifikatzea eta egitea. 
EI1.1 Animalia berriak hartzeko instalazioetan, animalia horiek ustiategira iritsi aurretik, gauzatzen diren ekintzak aipatzea. 
EI1.2 Banako berriak hartzen direnean, osasun-kontrolaren inguruan gauzatzen diren ekintzak zerrendatzea. 
EI1.3 Ugalketa-maneiu egokia lortzen laguntzen duten loteak osatzeko irizpideak aipatzea. 
EI1.4 Aldi honetako programa sanitarioaren eragiketa osagarriak -espezie jakin baterako direnak- deskribatzea. 
EI1.5 Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta animalien ongizateari buruzkoak -umetarako animaliei eman behar zaizkien 
zainketekin lotutakoak- identifikatzea. 
EI1.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, ustiategi batean animalia berriak sartzea; honako lan hauek egin behar dira: 

• Aurrerako animaliak kokatuko diren instalazioak egokitzea. 
• Ustiategiaren osasuna bermatzeko beharrezkoak diren ekintza sanitarioak aplikatzea, hala badagokio eta argibideei jarraikiz. 
• Baskula erregulatzea eta animaliak pisatzea behar bezala. 
• Pisuak kontrolatzeko erregistroak, fitxak eta parteak betetzea. 
• Loteak egitea adinaren eta pisuaren irizpideak aplikatuz. 
• Aziendaren itxura orokorra eta gorputzaren egoera balioestea. 
• Aldi horretarako elikadura egokia ematea, argibideen arabera. 
• Animalia berriak sartzeko eragiketa osagarriak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko eta animalien ongizateari buruzko arauak 

kontuan hartuta. 
 
A2: Aurrekoen hazkuntzako eta gizentzeko animaliak markatzeko eta/edo identifikatzeko sistemak bereiztea espeziearen arabera, eta horiek 

egiteko behar diren maneiu-prozedurak aplikatzea. 
EI2.1 Identifikazio-sistemak ez ezik kasu bakoitzean erabili behar den materiala eta ekipamenduak ere aipatzea. 
EI2.2 Espezie bakoitzerako egokiak diren marka-motak eta/edo identifikatzeko sistemak deskribatzea. 
EI2.3 Markatu eta/edo identifikatu ahal izateko, eusteko eta/edo ibilgetzeko erabiltzen diren prozedurak -espezie bakoitzerako egokiak 
direnak- aipatzea. 
EI2.4 Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak eta animaliaren ongizateari buruzkoak -animaliak identifikatzeko eragiketa osagarriekin 
lotutakoak- deskribatzea. 
EI2.5 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, ustiategi batean espezie jakin bat markatu eta/edo identifikatu behar da; honako 
lan hauek behar dira: 

• Animaliak markatzeko eta/edo identifikatzeko behar den materiala hautatzea, ezarritako protokoloaren arabera. 
• Animalia-motara gehien egokitzen den euspena edo ibilgetzea gauzatzea animalia markatzeko eta/edo identifikatzeko. 
• Markatzeko eta identifikatzeko ezarritako prozedura behar bezala gauzatzea. 
• Markatzeko eta/edo identifikatzeko eragiketak egitea laneko arriskuak prebenitzeko eta animalien ongizateari buruzkoak 

betez. 
 
A3: Abeltzaintzako ustiategiko produkzioa (saltzeko animaliak, produktuak edo azpiproduktuak) lortzeko, garraiatzeko, biltegiratzeko eta 

kontserbatzeko metodoak deskribatzea, eta dagozkion oinarrizko eragiketak gauzatzea une bakoitzean. 
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EI3.1 Esnea lortzeko eta kontserbatzeko irizpideak aipatzea. 
EI3.2 Arrautzak biltzeko irizpideak aipatzea. 
EI3.3 Abeltzaintzako bestelako produktuak (eztia, artilea, ilea, lumak eta abar) lortzeko eta biltzeko irizpideak zerrendatzea. 
EI3.4 Adierazitako espeziearen arabera, animaliak garraiatzeko prestaketarako oinarrizko zainketak ezagutzea. 
EI3.5 Arrautzak garraiatzeko, arrautzak prestatzeko eta egokitzeko eragiketa osagarriak deskribatzea. 
EI3.6 Jezteko ekipamenduaren atalak identifikatzea. 
EI3.7 Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak, animalien ongizateari buruzkoak eta elikagaien segurtasunari buruzkoak -abeltzaintzako 
ustiategiko produktuak eta azpiproduktuak maneiatzeko eragiketa osagarriekin lotutakoak- identifikatzea. 

 
A4: Lehengaiak kontserbatzeko eta elikagai-anoak (bolumetrikoak eta kontzentratuak) prestatzeko eta banatzeko prozesuen eragiketa 

osagarriak zehaztea, eta eragiketa horiek ezarritako teknikak eta abeltzaintzako ustiategiak dituen baliabideak aplikatuz egitea. 
EI4.1 Ustiategian egin beharreko eragiketak -lehengaiak biltegiratzeko eta kontserbatzeko beharrezkoak direnak- zerrendatzea. 
EI4.2 Elikagai-anoak prestatzeko prozesua zehaztea. 
EI4.3 Elikagaiak (kontzentratuak nahiz bolumetrikoak) prestatzeko eta banatzeko ekipamenduen atalak identifikatzea. 
EI4.4 Elikagai kontzentratuak eta bolumetrikoak prestatzeko eta banatzeko ekipamenduen funtzionamendua eta erregulazio egokia 
deskribatzea. 
EI4.5 Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak, animalien ongizateari buruzkoak eta elikagaien segurtasunari buruzkoak -lehengaiak 
kontserbatzeko eta elikagaiak prestatzeko eta banatzeko eragiketa osagarriekin lotutakoak- identifikatzea. 
EI4.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, elikagai-anoak prestatzeko eta banatzeko; honako lan hauek egin behar dira: 

• Ezarritako protokolora egokitutako elikagai-anoak prestatzea. 
• Behar bezala erabiltzea elikagaiak nahasteko eta banatzeko ekipamenduak. 
• Elikagaiak maiztasunari buruzko aginduen eta adierazitako ordutegien arabera banatzea 
• Elikagaien eta uraren kontsumoa egiaztatzea, eta ikusitako gorabeheren berri ematea. 
• Elikagaiak prestatzeko eta banatzeko materialak eta ekipamenduak garbitzea. 
• Elikagaiak prestatzeko eta banatzeko eragiketa osagarriak egitea, laneko arriskuak prebenitzeko eta animalien ongizateari 

buruzko arauak kontuan hartuta. 
Edukiak 
1.  Animalien elikadurari buruzko oinarrizko nozioak. 

- Hausnarkarientzako, txerrientzako, untxientzako, zaldientzako eta hegaztientzako elikagai-motak. 
- Hausnarkarientzako, txerrientzako, untxientzako, zaldientzako eta hegaztientzako elikagaiak banatzeko sistemak eta jarraibideak. 
- Uraren ezaugarriak eta animalientzako elikaduran urak duen garrantzia. 
- Uraren desinfekzioa. 
- Aziendaren elikaduran garrantzi handiena duten bazka-espezieak eta -barietateak eta elikagai kontzentratuak. 
- Bazkak kontserbatzeari buruzko oinarrizko ezagutza: Belarra ontzea eta siloratzea. 
- Belar-bazkak prestatzeko, nahasteko eta banatzeko ekipamenduak. 

 
2.  Hausnarkarien, txerrien, untxien, zaldien eta hegaztien morfologiari eta fisiologiari buruzko oinarrizko 
kontzeptuak. 

− Kanpoko morfologia. 
− Digestio-aparatuari buruzko nozioak: Digestio-aparatuaren atal nagusien identifikazioa. 

 
3.  Animalien maneiua eta identifikazioa. 

− Hartzeko eta lotetan banatzeko zereginak. 
− Instalazioen ingurumen-egokitzapena eta -kontrola. 
− Identifikazio-sistemak. 
− Irakurketa-sistemak (identifikazio elektronikoa, barra-kodea eta abar). 
− Animaliak kontrolatzeko eta erregistratzeko zerrendak. 
− Lanaren antolamendua eta errutinak aurrerakoen hazkuntzako eta gizentzeko animalien kasuan. 
− Animalia ibilgetzea. 
− Gai horri buruz indarrean dagoen araudia. 

 
4.   Ustiategiko produktuak eta azpiproduktuak. 

- Aldizkakotasuna bilketan. 
- Biltzeko sistemak: jezteko ekipamendua, arrautzak biltzea eta abar. 
- Produktuak eta azpiproduktuak jartzea eta garraiatzea. 
- Bilketa-sistemen garbiketa. 
- Ustiategiko produktuak eta azpiproduktuak biltegiratzea eta kontserbatzea. 
- Kontserbatzeko biltegiak eta ganberak. 
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5    Modulu honekin lotuta Europan, estatuan, autonomia-erkidegoan eta tokian-tokian indarrean dagoen oinarrizko 
araudia: 

− Laneko arriskuak prebenitzeari, animalien ongizateari, elikagaien segurtasunari, segurtasunari eta higieneari buruzko araudia 
abeltzaintza-produkzioko eragiketei eta produkzioen manipulazioari dagokionez. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Ez dago sartzeko eskakizunik 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Abeltzaintzako jarduera osagarriak. 
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