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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 40 PRESTAKUNTZA-ATALA BILDUTAKO MAHATSA HARTZEA ETA HARTZIDURA AURREKO 

ERAGIKETAK Berariazkoa 
Kodea  UF0936 
Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Edariak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Enoteknia Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Mahats-produkzioa eta ardogintzak Iraupena 180 

Mahastizaintza 80 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Hartzidura-prozesuak eta ardogintzak 

Iraupena 
60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0037_3: MAHATS-PRODUKZIOA GAINBEGIRATZEA ETA ARDOGINTZA-PROZESUAK 
PROGRAMATZEA gaitasun-ataleko LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Mahatsa biltzeko data eta mahatsa upategian hartzeko ekintza programatzea, eta mahatsaren tratamendu mekanikoa gauzatzeko 
baldintzak kontrolatzea. 

EI1.1 Mahatsen heltzea kontrolatzeko laginak hartzeko erabilitako prozedura justifikatzea. 
EI1.2 Mahatsa biltzeko data ezartzea, mahats-mordoaren bilakaeraren parametro analitikoetan eta organoleptikoetan oinarrituz. 
EI1.3 Bildutako mahatsaren osotasuna eta osasuna bermatuko duten garraio-baldintzak justifikatzea. 
EI1.4 Aleak eta muztioak pairatzen dituzten eraldaketa entzimatikoek produktuaren kalitatean duten eragina deskribatzea. 
EI1.5 Kontrol-baliabideen (baskula, laginak hartzeko gailua, analizagailu automatikoak eta bestelakoak) funtzionamendua egiaztatzea. 
EI1.6 Bildutako mahatsaren hautaketa ardoaren kalitatea areagotzeko fase garrantzitsutzat hartzea. 
EI1.7 Tratamendu mekanikoan erabiltzen diren ekipamenduak (txortenak kentzeko gailua, mahatsa jotzeko makina, ponpa, eta abar) 
erregulatzeko parametroak kontrolatzea barietateen eta bildutako mahatsaren egoeraren arabera. 
EI1.8 Bildutako mahatsaren ezaugarrietara eta prestatu nahi den ardo-motara hobekien egokitzen den prentsaketa-programa hautatzea. 
EI1.9 Ekipamenduen banaketa zehaztea eragiketen sekuentzia kontuan hartuta. 

A2: Hartzidura aurreko tratamenduak aplikatzea muztioari edo bildutako mahatsari, betiere lortu beharreko ardo-motaren arabera. 
EI2.1 Muztioa oxidazioetatik eta alterazio mikrobiarretatik babesteko erabilitako prozedurak justifikatzea. 
EI2.2 Hondarra garbitzeko sistema zehaztea eta klarifikazio-maila ezartzea bildutako mahatsaren eta lortu beharreko ardo-motaren 
ezaugarrien arabera. 
EI2.3 Muztioak edo bildutako mahatsak produktu enologikoekin klarifikatzeko eta zuzentzeko ekintzak justifikatzea, produktu horien 
osaera kimikoa ezagutuz. 
EI2.4 Entzima-prestakinen erabilera bildutako mahatsaren ezaugarriekin, prestaketa-metodoarekin edo lortu beharreko ardo-motarekin 
lotzea 
EI2.5 Behar bezala zehaztutako upategiko jarduera-programa bat abiapuntutzat hartuta: 

- Hartzidura aurreko fasean, produkzio-aukera egokiena deskribatzea. 
- Programarako egokienak diren giza baliabideak eta baliabide materialak zehaztea 

EI2.6 Ardo zuriak, beltzak eta gorriak lortzeko prozesu nagusiak horiekin lotutako hartzidura aurreko tratamenduekin lotzea. 
EI2.7 Muztioak eta ardoak zuzentzeko gutxieneko legezko eskakizunak identifikatzea. 

 
Edukiak: 
1. Mahatsa biltzea eta upategian hartzea. 

- Mahatsa biltzeko data ezartzea. 
• Mahats-alearen bilakaera. Heltzearen kontrola. 
• Heldutasun-motak: industriala, teknologikoa. Heldutasunaren alterazioak. 
• Laginketa-mota. Maiztasuna. 
• Erantzukizuna laginak hartzeari eta kontrolak egiteari dagokionez. 

- Bildutako mahatsaren garraioa eta upategian hartzea. 
• Bildutako mahatsaren plangintza eta garraioa. 
• Bildutako mahatsa upategian hartzeko ekintzaren kontrola. 
• Bildutako mahatsa deskargatzea. 
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- Bildutako mahatsaren tratamendu mekanikoko ekipamenduen deskribapena eta erregulazioa. 
• Txortenak kentzeko gailuak. 
• Mahatsa jotzeko makinak. 
• Xukaderak eta prentsak. 
• Mahatsa biltzeko ponpak. 

2.  Mahatsaren eta muztioaren entzima-eraldaketak. Entzima-prestatuen erabilera. Sufre dioxidoa erabiltzea 
muztioetan. 
- Entzima oxidasikoak. Oxigenasak. Oxidorreduktasak. Peroxidasak. Oxigeno-kontsumoa muztioetan. 
- Entzima hidrolitikoak. 

• Proteasak. 
• Entzima pektolitikoak. 

- Entzima-prestatu industrialen erabilera ardogintzan. 
• Muztioa ateratzeko entzimak. 
• Muztioa klarifikatzeko entzimak 
• Kolorea ateratzeko eta egonkortzeko entzimak. 
• Aromak askatzea faboratzen duten entzimak. 

- Sufre dioxidoaren kimika. 
- Sufre dioxidoarekin konbinatzen diren molekulak. 
- Sufre dioxidoaren propietateak. 

• Oxidazioen babesa. 
• Mikrobioen aurkako propietateak. 

- Sufre dioxidoa erabiltzeko baldintzak. 
• Erabilera-dosia ardogintzan. 
• Erabiltzeko moduak. 

3. Bildutako mahatsaren eta muztioaren zuzenketak. 
- Azidotasuna zuzentzea. 

• EBko legezko mugak. 
• Azidotzea. 
• Desazidotzea. 

- Azukre-zuzenketak. 
• Azukretan aberastea. 
• Azukretan pobretzea. 

4. Hondarra garbitzea 
- Hondarrak sortzea eta osatzea. 
- Hondarra garbitzearen kontrola uhertasun-neurriaren arabera. 
- Hondarra garbitzeak ardo zuri lehorren osaeran duen eragina. 
- Hondarra garbitzeak hartziduraren garapenean duen eragina. 
- Hondar-garbiketa. 
- Hondarren tangak klarifikatzeko prozesua. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-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: Enoteknia 
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