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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
BI KUSKUKO MOLUSKUAK SISTEMA ESEKIETAN HAZTEKO 
PLANGINTZA  Espezifikoa 

Kodea  UF0837 

Lanbide-arloa ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 

Lanbide-eremua Akuikultura 

Profesionaltasun-ziurtagiria Bi kuskuko moluskuen gizentzea Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Bi kuskuko moluskuak egitura flotatzaileetan edo ur azpikoetan 
gizentzea 

Iraupena 
170 

Bi kuskuko moluskuak sistema esekietan hazteko teknika 80 
Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Egitura flotatzaileetan edo ur azpikoetan hazitako moluskuen 

ekoizpenaren bilketa eta prestakuntza 

Iraupena 
30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0283_2ko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Instalazioaren kokapena proposatzea eta hazkuntza-fase bakoitzerako hornidura egokia finkatzea laneko arriskuak prebenitzeko eta 
ingurumena babesteko araudiari jarraikiz. 

EI1.1 Instalazioa jartzeko hazkuntza-zonarik egokiena identifikatzea informazio eskuragarria aztertuz. 
EI1.2 Instalazioaren ezaugarriak deskribatzea, ekoizpen jakin baten arabera. 
EI1.3 Hazkuntza-fase bakoitzean protokoloak aplikatzeko behar diren ekipo eta materialen inbentarioa egitea, eta, beharrezkoa bada, 
zer gehiago behar den esatea. 
EI1.4 Hazkuntza-instalazio baten ekipamenduko kasu praktiko batean: 

- Hazkuntza-instalazioen edo-zonaren eskema edo plano bat egitea, eta han jasotzea behar diren egiturak eta ekoizpen-eremuak. 
- Hazkuntzaren bilakaeran eragina izan lezaketen instalazioko puntu kritiko posibleak zerrendatzea. 
- Erabilerako mantentze-lanetako jarduerak deskribatzea eta mantentze-lan espezializatuetako zereginetatik desberdintzea. 

 
A2: Baliabide materialak eta giza baliabideak ekoizpen-planaren arabera antolatzea, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena 
babesteko araudiari jarraikiz. 

EI2.1 Ekoizpen-prozesu baten etapak zerrendatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
EI2.2 Hazkuntzaren eboluzioaren eta finkatutako protokoIoen arabera zer giza baliabide eta ekipamendu behar diren identifikatzea. 
EI2.3 Segurtasun- eta higiene-beharrak instalazioen, ekipoen eta instalazioko langileen jantzien erabilerarekin erlazionatzea. 
EI2.4 Ekoizpen-planean zehaztutako helburuak lortzeko instalazioko langileek egin behar dituzten jarduerak deskribatzea. 
EI2.5 Moluskuen hazkuntzako egitura flotatzaile bateko lana antolatzeko kasu praktiko batean: 

- Protokolo jakin batean erabilgarri dauden baliabideak eta langileak kontuan hartuz banatzea eta sinkronizatzea egitekoak. 
- Hazkuntza-faseen garapena laburbiltzen duten egoera-orriak egitea.  
- Ekoizpen-txosten bat egitea, eta hazkuntzaren eboluzioaren datuak protokoloekin konparatzea. 
- Ekoizpenean aldaketak eragin dituzten kausa posibleak identifikatzea.  
- Hazkuntza-sistemaren hobekuntzak proposatzea, izan litezkeen gorabeherak minimizatzeko. 

Edukiak: 
1.  Moluskuen sistema esekietako akuikultura 
- Definizioa. 
- Birpopulatzeko eta ekoizteko akuikultura. Espezieak. 
- Bi kuskuko moluskuak gizentzeko sistema eseki motak. 

 

2.  Moluskuak sistema esekietan hazteko instalazioak. 
- Gizentzeko instalazio finkoak eta flotatzaileak. 
- Txanela-, enparrillatu-, oholesi- eta long-line motak. 
- Kokalekuak. Txanela-poligonoak eta haiei aplikatu beharreko araudia. 
- Sistema eseki bat osatzen duten egitura-elementuak. Funtzioak 
- Hazkuntza-instalazioen dimentsioak. 
- Hazkuntza-instalazioen flotagarritasuna.  
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- Instalazioen ainguratzea eta seinalizazioa. 
- Instalazio-mota bakoitzaren abantailak eta desabantailak. Hazkuntza-instalazio motaren araberako ekoizpen-errendimendua. 
- Instalazioen mantentze-lanak.  

� Erabilerako mantentze-lanen eta mantentze-lan espezializatuen arteko desberdintasunak. Hazkuntza-instalazioetako 
erabilerako mantentze-lan oinarrizkoak. 

� Erabilerako mantentze-lanen kronogramak. Gantten diagramaren sekuentziazioa. 
� Materialak birziklatzea. 
� Instalazioak desinfektatzea eta garbitzea. Produktuak eta aplikazioa. 
� Segurtasun-neurriak. NBEak (Norbera babesteko ekipoak). 

- Aplikatu beharreko legeria. Moluskuak sistema esekietan hazteko instalazioen ordenamendua. 
 

3.  Moluskuak sistema esekietan hazteko instalazio baten baliabide materialak  
- Hazkuntza-elementuak: kaiolak, sokak, hazkuntza-saskiak, sare-poltsak.  
- Moluskuen hazkuntzarako ontzi osagarriak. 
- Makineria espezifikoa: garabia, lotzeko makina, harea kentzeko makina, sailkatzeko makina, torloju amaigabea, hidrogarbigailuak 

eta abar. 
- Hazkuntza-eragiketetako baliabide materialen deskribapena, erabilera eta sekuentzia. 
- Landa-ekipoak: indibiduoak eta parametro fisiko-kimikoak neurtzeko ekipoak. 

� Ekipoen deskribapena eta erabilera. 
� Doikuntzak. Gehigarriak. Kalibraketa.  
� Indibiduoak garbitzeko eta hautatzeko landa-erremintak. 
� Izakinen, biltegiaren eta inbentarioen kudeaketa: biltegiratze-teknikak; inbentarioen kontrol-taulak. 
 

4.  Instalazio flotatzaileetako eta ur azpikoetako molusku-hazkuntzako baliabide materialen eta giza baliabideen 
antolamendua. 
- Ekoizpen-plan bat egiteko oinarrizko irizpideak. 
- Hazkuntza-sistema esekietako ekoizpen-prozesuaren fluxu-diagrama. 
- Organigrama. Lanpostuak, funtzioak eta zereginen banaketa. 
- Hazkuntza-espeziearen araberako egitekoen sekuentziazioa. 
- Ekoizpen-kronogramak: 

� Gantten diagrama. Egiteko eta interpretatzeko metodoak  
� Ekoizpen-prozesua kontrolatzeko egoera-orriak egitea. 

- Sistema esekiei aplikatzeko ekoizpen-datuen tratamendua. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
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. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Bi kuskuko moluskuen gizentzea. 


