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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 

PRESTAKUNTZA-ATALA HARTZIDURA-PROZESUAK ETA ARDOGINTZAK 
Iraupena 60 

Baldintzatua 

Kodea  UF0937 

Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 

Lanbide-eremua Edariak 

Profesionaltasun-ziurtagiria Enoteknia Maila 3 

Prestakuntza-modulua  Mahats-produkzioa eta ardogintzak Iraupena 180 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Mahastizaintza 
Iraupena 

80 

Bildutako mahatsa hartzea eta hartzidura aurreko eragiketak 40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0037_3: MAHATS-PRODUKZIOA GAINBEGIRATZEA ETA ARDOGINTZA-PROZESUAK 
PROGRAMATZEA gaitasun-ataleko LB4 lanbide-burutzapenarekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1 Hartzidura alkoholikoaren garapena kontrolatzea, hautatutako hazkuntza erabiltzeak dakartzan aldeak ezarriz. 

EI1.1 Legamia-zelula deskribatzea horren atalek betetzen duten eginkizuna kontuan hartuta. 
EI1.2 Muztioen hartziduran esku hartzen duten legamia-zepak sailkatzea. 
EI1.3 Mahatsa ardo bihurtzeko prozesuan esku hartzen duten legamia-espezieen segida deskribatzea. 
EI1.4 Hartzidura alkolohikoan esku hartzen duten prozesu biokimikoak identifikatzea 
EI1.5 Prozesua errazteko hautatutako legamien erabilera justifikatzea. 
EI1.6 Hartziduraren martxari eragiten dioten faktore fisiko-kimikoak (tenperatura, aireztapena eta bestelakoak) definitzea. 
EI1.7 Legamien nutrizio-premiak eta aktibadoreek hartziduran duten zeregina ezartzea 
EI1.8 Hartzidura alkoholikoaren amaiera zaintzea, azukreak agortu direla eta desbideratzerik ez dagoela bermatuz. 
EI1.9 Hartzidura gelditzen bada, beharrezkoak diren esku-hartzeak deskribatzea. 

A2: Hartzidura malolaktikoaren garapena programatzea ardoaren kalitateak eraldaketa hori eskatzen duenean. 
EI2.1 Ardoetan dauden bakterio laktikoen ezaugarriak eta eragiten dituzten eraldaketak deskribatzea. 
EI2.2 Ardoaren osaerarekin lotutako faktoreak (alkohol-gradua, azidotasuna eta bestelakoak) eta hartzidura malolaktikoaren 
garapenean eragiten duten kanpoko faktoreak (tenperatura, aireztapena eta bestelakoak) identifikatzea. 
EI2.3 Hartzidura malolaktikoaren berezko abiatzea errazteko hartu behar diren neurriak ezartzea 
EI2.4 Eraldaketa hori egin behar den unearen garrantzia balioestea, hautatutako hazkuntzen erabilera justifikatuz, hala badagokio. 
EI2.5 Hartzidura malolaktikoaren bilakaera txarra ardoan alterazioak izatearekin lotzea. 

A3: Ardogintzan gauzatzen diren etapen segida zehaztea, etapa horien garrantzia balioetsiz. 
EI3.1 Ardo zuriaren prestaketan esku hartzen duten eragiketen sekuentzia ezartzea, mahats-mota eta kokapen geografikoa kontuan 
hartuta 
EI3.2 Hainbat eragiketa egiteko modua (hartzidura aurreko beratzea, ur-fasean beratzea, hiperoxidazioa, besteak beste) deskribatzea, 
eragiketa horiek prestaketa-prozedura osatzen badute 
EI3.3 Hartzidura aurreko esku-hartzeek ardo zuriaren azken kalitatean duten eragin erabakigarria balioestea. 
EI3.4 Ardo beltza prestatzeko aukera desberdinak justifikatzea, mahatsaren ezaugarrien eta prestatu nahi den ardoaren profilaren 
arabera. 
EI3.5 Beratzeak ardo beltzen prestaketan duen garrantzia eta beratzea faboratzeko prozedurak identifikatzea. 
EI3.6 Upeletik ateratzeko eta prentsatzeko baldintzak justifikatzea ardo-moten arabera. 
EI3.7 Ardoa beratze karboniko bidez egiteko faseak deskribatzea, metabolismo anaerobioak duen garrantzia kontuan hartuta. 
EI3.8 Azalaren konposatuak ateratzea hobetzeko, hartzidurari aurretik beroa emanez egiten den tratamenduaren ondoriozko prestaketa-
sistemak ezagutzea. 

 

Edukiak: 
1. Legamiak. Metabolismoa eta garapen-baldintzak. 

- Legamia-zelularen osagaiak. 
- Legamien ugalketa eta ziklo biologikoa. 
- "Killer" fenomenoa. 
- Legamia-espezieen sailkapena. 
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- Legamien metabolismoa. 

• Azukreak degradatzeko bideak. 

• Azukreak erabiltzeko bide metabolikoen erregulazioa. 

• Konposatu nitrogenatuen metabolismoa. 
- Legamien garapen-baldintzak. 

• Hartziduraren kontrola: Hartziduraren zinetika, tenperatura-kontrola, legamiak hazteko zikloa, nutrizio-premiak. 

• Hartziduraren aktibadoreak: Hazteko faktoreak, bizirauteko faktoreak, hartziduraren bestelako aktibadoreak. 

• Hartziduraren inhibizioa: Etanol bidezko inhibizioa, hartziduraren azpiproduktu bidezko inhibizioa. Zelularren azalak erabiltzea. 

• Legamien hazieran eta hartziduran eragiten duten faktore fisiko-kimikoak. 

• Hartzidura-geldialdiak. 

2. Esne-bakterioak eta hartzidura malolaktikoa. 
- Zelula bakterianoaren osagaiak. 
- Esne-bakterioen taxonomia. 
- Esne-bakterioen identifikazioa. 
- Esne-bakterioen metabolismoa.  

• Esne-bakterioen nutrizioa. 

• Hazkunde bakterianoaren faktore fisiko-kimikoak. 

• Esne-bakteriozko mikrofloraren bilakaera. 

• Elkarrekintza mikrobiarrak.  
- Hartzidura malolaktikoa. Ezaugarriak. 
- Hartzidura malolaktikoak ardoaren kalitaterako duen garrantzia. 
- Hartzidura malolaktikoaren arriskuak. 

3. Bakterio azetikoak. 
- Ezaugarri nagusiak. 
- Sailkapena eta ezaugarri fisiologiko garrantzitsuenak. 
- Bakterio azetikoen metabolismoa. 
- Bakterio azetikoen garapenak muztioetan eta ardoetan duen eragina. 
- Bakterio azetikoen bilakaera ardogintzak eta ardoen ontze-faseak irauten duten bitartean 
- Hartzidura azetikoa. Ezaugarriak. Ozpina produzitzeko hainbat sistema. 

4. Ardo zurien elaborazioa.  
- Ardo zurien ardogintzen ezaugarri bereizleak eta kalitate-irizpideak. 
- Muztioa ateratzea eta babestea. 
- Hondar-garbitzea, muztioaren zuzenketak. 
- Hartzidura gidatzea. 

5. Ardo beltzak egitea. 
- Bildutako mahatsaren eta upeleratzearen tratamendu mekanikoak. 
- Hartzidura alkoholikoa gidatzea. 

• Baldintza klimatikoen eragina. 

• Muztioaren erremontatzea eta aireztapena. 

• Hartziduraren kontrola eta amaiera. 
- Beratzeko ekintza gidatzea. 
- Xukatzea eta prentsatzea. 
- Hartzidura malolaktikoa gidatzea. 

• Ardoaren eraldaketak hartzidura malolaktiko bidez. 

• Hartzidura malolaktikoa kontrolatzea. 

• Hartzidura malolaktikoa garatzeko beharrezkoak diren baldintzak. 
- Hartzidura bakterianoen inokulazioa. 

6. Bestelako ardogintzak. 
- Ardo gorrien elaborazioa. 

• Ardo gorrien karakterizazioa. 

• Zuzeneko prentsaketa bidez egitea. 

• Beratze labur bidez egitea. 
- Beratze karboniko bidezko ardogintza. 

• Beratze karbonikoaren printzipioak. 

• Metabolismo anaerobioa. 

• Mahatsaren eraldaketak beratze karbonikoaren fasean. 

• Beratze karbonikoaren mikrobiologia. 
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• Beratze karbonikoa gidatzea. 
- Bildutako mahatsa berotuz gauzatutako ardogintza 

 

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 
 
UF0936 gainditua izan behar du: Bildutako mahatsa hartzea eta hartzidura aurreko eragiketak 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Enoteknia 


