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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA ONTZE-PROZESUAK 
Berariazkoa 

Kodea  UF0942 
Lanbide-arloa ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 
Lanbide-eremua Edariak 
Profesionaltasun-ziurtagiria Enoteknia Maila 3 
Prestakuntza-modulua  Ardoen egonkortzea eta ontzea Iraupena 120 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Ardoaren klarifikazioa eta egonkortzea Iraupena 60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0038_3: UC0039_3: ARDOAK EGONKORTZEKO ETA ONTZEKO METODOAK KOORDINATZEA ETA 
GAINBEGIRATZEA gaitasun-ataleko LB2 eta LB3 lanbide-burutzapenarekin. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Zahartzapen-prozesua programatzea ardo-mota bakoitzera hobekien egokitzen den ontze-teknika erabiliz. 

EI1.1 Ontzi-motak, horien izaera eta ardoaren zahartzapen-prozesuan duten eragina zehaztea. 
EI1.2 Ardoa ontzeko prozesuan erabilitako harkaitz-motak zerrendatzea eta bereiztea modu logikoan. 
EI1.3 Zahartzapen- eta ontze-prozesuak irauten duen bitartean, ontzi-aldaketen eta zurezko ontziak betetzeen plana justifikatzea. 
EI1.4 Ontze-prozesuan, hainbat faktorek (denbora, tenperatura, hezetasuna eta bestelakoak) ardoaren bilakaeran duten eragina 
ezartzea. 
EI1.5 Ondu bitartean, ardoan gertatzen diren eraldaketa fisiko-kimikoak deskribatzea 
EI1.6 Kasu praktiko batean, ontze-prozesua ezartzen bada; honako lan hauek egin behar dira: 

- Nahasketa egokienak ezartzea. 
- Ontzi-aldaketen egutegia egitea. 
- Betetzeak nola eta noiz egin behar diren ezartzea. 
- Kontrol-grafikoak egitea. 
- Ontzeko denbora egokia justifikatzea. 

EI1.7 Ardoa zahartzeko beste sistema batzuen, ohikoak ez direnen, erabilera justifikatzea, eta sistema horien abantailak eta 
eragozpenak zerrendatzea. 
EI1.8 Ardoa botilan ontzeko aldiak irauten duen bitartean gertatzen diren aldaketak interpretatzea.  

A2: Prozesuak irauten duen bitartean, ontze biologikoaren faseren batek esku hartzen duen ardogintza partikularrak programatzea. 
EI2.1 Ardo apardunak eta oparoak egiteko lehengaiaren ezaugarriak identifikatzea. 
EI2.2 Ardo apardunak lortzea ahalbidetzen duten metodoak zehaztea 
EI2.3 Metodo tradizional bidez egindako ardo apardunen eta bestelako metodoak erabiliz egindako ardo apardunen artean dauden 
aldeak justifikatzea. 
EI2.4 Bigarren hartzidura eta liga gaineko heltzea ardo apardunen ezaugarri organoleptikoekin lotzea. 
EI2.5 Ardo apardunak egonkortzeko eta ontziratzeko ekipamenduak eta instalazioak identifikatzea. 
EI2.6 Ardo oparoak egiteko baldintza espezifikoak ezagutzea. 
EI2.7 Ontze oxidatiboaren eta ontze biologikoaren arteko aldeak deskribatzea, baita ardo oparoen ezaugarri organoleptikoetan duten 
eragina ere. 
EI2.8 Ardo gozoak, likoretsuak eta mistelak egiteko prozedurak deskribatzea, prozesuari eta erabilitako produktuei dagokienez haien 
artean dauden aldeak ezarriz. 
 

Edukiak: 
1. Ardoaren bilakaera barrikako ontzeak irauten duen bitartean. 

- Barrika. 
• Zurezko barrikaren eragina. 
• Barrikaren fabrikazioaren ezaugarriak. 

- Barrikarekiko alternatibak. 
- Oxido-/erredukzio-fenomenoak. 
- Konposatu fenolikoen aldaketa. 

• Ardoaren bilakaera. 
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• Intentsitate koloreztatzailearen eta tonalitatearen aldaketa. 
• Taninoen eraldaketak eta ezaugarri organoleptikoetan duten eragina. 
• Kanpoko baldintzek gai koloreztatzailearen bilakaeran duten eragina. 

- Zuraren osagaien disoluzioa. 
• Konposatu aromatikoak. 
• Taninoak. 

- Lurrunketa ontze-prozesuak irauten duen bitartean. 
- Azidotasun lurrunkorraren aldaketa ontze-prozesuak irauten duen bitartean. 
- Barrikan ontzeko teknikak. 

• Ontzeko pabiloiaren ingurune-baldintzak. 
• Ontzi-aldaketak eta sulfitatzea. 
• Betetzeak. 
• Kontrolak ontze-prozesuak irauten duen bitartean. 

- Ardoa botilan heltzea. 
• Gertatzen diren aldaketak. 
• Buketaren bilakaera. 

- Ardoaren lanak ontzeko upategian. 
2. Ardo apardunak. 

- Ardo apardunen ezaugarriak. 
- Oinarri-ardoaren prestaketa. 

• Mahats-barietateak. 
• Elaborazio-prozesuaren ezaugarriak. 

- Tirajea. 
- Errima eta berrartzidura. 
- Apardunaren heltzea. 
- Eragitea. 
- Espedizio-likorearen lepo-egitea eta gehitzea. 
- Apardunak egitea granvas sistemaren bitartez. 

3. Ardo oparoak eta bestelakoak. 
- Definizioa eta araudia. 
- Hazkuntzaren ezaugarriak. 

• Lurzorua. 
• Barietateak. 
• Hazkuntzaren jardunbideak. 

- Ontze biologikorako ardoa egiteko prozesua. 
- Ontze biologikoaren printzipioak. 

• Lore-legamiak. 
• Haztegi- eta solera-sistema. 
• Sistemaren funtzionamendua. 

- Ardoaren eraldaketak ontze biologikoak irauten duen bitartean. 
- Ardo usaintsuaren zahartzapen oxidatiboa. 
- Ardo gozoak eta likoretsuak. Mistelak. 

 
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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