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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
KAIOLETAN GIZENTZEKO TEKNIKAK, HAZKUNTZA-MOTAREN 
ARABERA Baldintzatua 

Kodea  UF0262 

Lanbide-arloa ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 

Lanbide-eremua Akuikultura 

Profesionaltasun-ziurtagiria Arrainak, krustazeoak eta zefalopodoak gizentzea Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Kaioletan gizentzea Iraupena 170 

Kaioletako hazkuntzen ekoizpen-plana 60 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Kaioletan hazitako azken produktua prestatzea 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0019_2 URETAKO ESPEZIEAK KAIOLETAN GIZENTZEA gaitasun-ataleko LB3, LB4 eta LB5 lanbide-
burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 

A1: Indibiduoak jasotzeko eta estabulatzeko prozesua egitea, hazkuntza-motaren arabera. 

EI1.1 Hazkuntza-espezie desberdinen kalitate-irizpideak deskribatzea. 

EI1.2 Indibiduoak behar bezala estabulatzeko parametro fisiko-kimikoak identifikatzea. 

EI1.3 Dimorfismo sexuala duten espezieetan haren ezaugarriak deskribatzea, hari antzematea hazkuntzarako garrantzitsua denean. 

EI1.4 Indibiduoak espeziearen arabera ondo estabulatzeko behar diren baliabideak eta instalazioak deskribatzea. 

EI1.5 Indibiduoak estabulatzeko kasu praktiko batean: Edukiak 

- Indibiduoen egoera anormalei antzematea. 

- Bolumen-unitate bakoitzeko zenbat indibiduo estabulatu kalkulatzea. 

- Hazkuntza-parametroak finkatzea eta erregistratzea. 

A2: Aurrez gizentzeko eta gizentzeko teknikak aplikatzea, eta teknika horiek ondo aplikatu diren ebaluatzea. 

EI2.1 Kaioletan gizentzeko sistemak deskribatzea. 

EI2.2 Jaula-mota desberdinak bereiztea. 

EI2.3 Organismoak kaioletan gizentzeko erabiltzen diren sare-motak deskribatzea. 

EI2.4 Hazkuntzaren kondizio fisiko-kimikoak eta dentsitate optimoak identifikatzea, ekoizpen-fase desberdinetan. 

EI2.5 Sareak aldatzeko sistemak edo hazkuntzako egiturak azaltzea. 

EI2.6 Organismoak kaioletan gizentzeko erabiltzen diren pentsu-motak deskribatzea. 

EI2.7 Elikadura-sistemak identifikatzea. 

EI2.8 Elikadura-taulak interpretatzea. 

EI2.9 Kaioletako laginketa-, sailkapen- eta banaketa-motak edo -sistemak definitzea. 

EI2.1 Kaioletan gizentzeko kasu praktiko batean: 

- Indibiduoen elikagaia prestatzea eta ematea. 

- Indibiduoen tamainaren eta pisuaren laginketa egitea. 

- Hazkuntza-dentsitatea kalkulatzea. 

- Hazkuntza-aldiko hazkundea eta heriotza-tasa kalkulatzea. 

- Banaketak edo sailkapenak egiteko une egokia erabakitzea prozedura estatistikoetan oinarrituta. 

- Sareak edo egiturak protokoloak aplikatuz aldatzea. 

EI2.11 Jardueran sortzen diren hondakinak identifikatzea eta haiek kudeatzeko prozedurak deskribatzea. 

A3: Prozesu patologikoei antzematea eta ezarritako protokoloen arabera prebentzio- eta kontrol-neurriak aplikatzea. 

EI3.1 Instalazio, material eta ekipoek behar bezala erabili ahal izateko bete behar dituzten higiene- eta profilaxi-espezifikazioak 

deskribatzea. 

EI3.2 Anomalia patologikoak eta gaixotasunekin loturaren bat izan dezaketen egoera anormalak identifikatzea 

EI3.3 Gaixotasunen prebentzio- eta kontrol-metodoen zerrenda egitea. 

EI3.4 Analizatzeko laginak lortzeko, prestatzeko eta laborategi espezializatu batera bidaltzeko metodoak deskribatzea. 

EI3.5 Gaixotasunak prebenitzeko eta kontrolatzeko kasu praktiko batean: 

- Hildako indibiduoetan edo hilzorian daudenetan sintoma nagusiak identifikatzea. 

- Tratamendu egokiak prestatzea eta aplikatzea, ezarritako protokoloen arabera. 
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- Indibiduoen laginak hartzea eta laborategi espezializatu batera bidaltzeko prestatzea. 

EI3.6 Instalazioetatik indibiduoek ihes egiteak ingurumenean izan ditzakeen ondorio kaltegarrien zerrenda egitea 

 
Edukiak 

1.  Instalazio flotatzaileetan hazten diren espezieen biologia  
-  Hazkutnza-espezieen ezaugarri orokorrak: izokina, urraburua, lupia, bisigua, hegalaburra, erreboiloa, amuarraina eta olagarroa 

-  Morfologia eta barneko anatomia 

-  Hazkuntza-espezieek hazkuntzaren fase desberdinetan dituzten behar fisiko-kimikoak 

 

2. Kaioletan aurrez gizentzea eta gizentzea 
- Hazkuntza-sistemak: Estentsiboa, erdiintentsiboa eta intentsiboa 

-  Aurrez gizentzea: 
o Instalazioak  
o Arrainkumeen hornikuntza-sistemak. 
o Garraiatzeko eta ontziz aldatzeko sistemak 
o Indibiduoen kalitate-irizpideak. 
o Arrainkumeen estabulazio- eta mantentze-kondizioak. 

-  Gizentzea: 
o Instalazioak: 
o Sare-motak eta haien konposizioa 
o Sareak edo kaioletako hazkuntzan erabiltzen diren beste egitura batzuk aldatzeko sistemak 
o Sareen garbiketa 
o Indibiduoak garraiatzeko sistemak 
o Loteak ontziz aldatzeko sistemak  
o Espezie komertzialen hazkuntzen ezaugarriak. 

-  Faktore abiotikoak: neurketa-sistemak eta datuen erregistroa. 

-  Egitura flotatzaileetan hazitako espezieen elikadura 
o Hazkuntza-espezie desberdinen elikadura-beharrak. 
o Pentsu-motak eta haien ezaugarriak: pentsu hezeak, erdihezeak eta lehorrak. 
o Pentsuen fabrikazioa: Erabiltzen diren lehengaiak eta teknologia. 
o Elikadura-taulak 
o Elikadura-jarraibideak 
o Elikadura-sistemak: eskuzkoa eta automatikoa (plataformak, elikagailu automatikoak...) 
o Elikadura kontrolatzeko sistemak: urpeko kamerak eta elikadura kontrolatzeko sistema informatikoak 

-  Instalazioaren urruneko kontrola 

-  Biomasaren kontrola: 
o Biomasa eta karga kontzeptuak. 
o Laginketa-teknikak: despiskatzeko sistemak 
o Elikagaiaren hazkunde- eta konbertsio-indizea  
o Hazkunde-kurbak 
o Sailkatzeko eta banatzeko sistemak 
o Biomasa zenbatesteko sistemak  

-  Formularioak betetzea eta interpretatzea. 

-  Ingurumen-alderdien identifikazioa eta minimizazioa. 

-  Instalazioetako laneko arriskuen prebentzioa: 
o Instalazioetako arrisku ohikoenei antzematea 
o Norbera babesteko ekipoak eta neurriak 
o Gorputzeko kalte motak eta lehen laguntzak  
o Larrialdi-egoeretako jarduerak 
 

3.  Egitura flotatzaileetako espezieen gaixotasun nagusien prebentzioa eta kontrola.  
-  Prebentzio-neurri orokorrak:  

o Instalazioen manipulazioa eta mantentze-lanak: instalazioen aldizkako desinfekzioa eta garbiketa 
o Uraren eta elikagaien kalitate-kontrolaren garrantzia 
o Inportazioen eta mugimenduen kontrolaren garrantzia 

-  Stocken ohiko segimendua 
o Hildakoak kentzea eta haien kudeaketa 
o Animalia basatien kontrola 

-  Estresa kontzeptua eta haren kudeaketa 
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-  Gaixotasunen sailkapena: infekziosoak eta ez-infekziosoak. 

-  Gaixotasunen transmisioa: horizontala eta bertikala 

-  Kaioletako hazkuntzari eragiten dioten gaixotasun nagusien sintomatologia eta tratamendua 

-  Mikrobiologiako alderdi orokorrak, kaioletako hazkuntzari aplikatuak 

-  Indibiduoen eta uraren laginak hartzeko, tratatzeko eta bidaltzeko protokoloak 

-  Terapeutika: Bainuko eta ahotiko tratamenduak 

-  Txertaketa. Administrazio-motak: injekzioa 

-  Kaioletako akuikulturan farmakoak aplikatzeko protokoloak 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

 

Sartzeko irizpideak 

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 urte baino gehiagokoentzako 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. 
 
UF0461 gainditua izan behar du: Kaioletako hazkuntzen ekoizpen-plana 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Arrainak, krustazeoak eta zefalopodoak gizentzea 
 


