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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 80 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
BI KUSKUKO MOLUSKUAK SISTEMA ESEKIETAN HAZTEKO 
TEKNIKAK  Baldintzatua 

Kodea  UF0838 

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 plangintza 60 
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 UC283_2ko LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Hazia lortzeko, jasotzeko eta estabulatzeko prozesua ekoizpen-planean ezarritakoaren arabera antolatzea ingurumena babesteko 
araudiari jarraikiz. 

EI1.1 Ekoizpen-plana hornitzeko hazi-beharren zenbatespena egitea. 
EI1.2 Lortutako haziaren egokitasun-irizpideak deskribatzea ezarritako protokoloak aplikatuz. 
EI1.3 Ingurune naturaletik jasotako haziek eskatutako kalitatea gorde dezaten garraiatzeko baldintzak deskribatzea. 
EI1.4 Indibiduoak espeziearen eta hazkuntza-fasearen arabera estabulatzeko behar diren baliabideak eta instalazioak deskribatzea. 
EI1.5 Hazkuntza-fasearen, -sistemaren eta-espeziearen arabera hazia estabulatzeko metodoak azaltzea. 
EI1.6 Gizentzeko egokia den hazia hautatzeko eta estabulatzeko kasu praktiko batean: 

- Hazi-kalitate jakin bati dagokion ateratze-zona hautatzea. 
- Espezie bakoitzarentzako kolektoreak identifikatzea eta instalatzea. 
- Hazia biltzeko teknika egokia erabiltzea. 
- Kalitatean eragin dezaketen aldaketak detektatzea indibiduoetan. 
- Azaleraren edo bolumenaren arabera zenbat indibiduo estabulatu kalkulatzea. 
- Moluskuak estabulatzeko hazkuntza-parametroen erregistroak neurtzea, jasotzea eta interpretatzea. 

 
A2: Sistema esekietako molusku-hazkuntzen eboluzioa kontrolatzea ekoizpen programatua lortzeko. 

EI2.1 Gizentze-sistemak deskribatzea eta espezie bakoitzarentzako egokiena hautatzea. 
EI2.2 Hazkuntza-egitura eta instalazioen erabilera-egoera ona izan dadin epibionteak garbitzeko teknikak deskribatzea. 
EI2.3 Ekoizpen-faseetako hazkuntza-dentsitateak eta ingurumen-kondizioak identifikatzea. 
EI2.4 Laginak hartzeko teknikak deskribatzea eta laginketen maiztasuna finkatzea, nahiz aurrez gizentzean, nahiz gizentzean, 
hazkuntzaren jarraipena egiteko. 
EI2.5 Sailkapen- eta banaketa-sistemak definitzea, biomasa banatzeko. 
EI2.6 Hazkuntza ebaluatzeko kasu praktiko batean: 

- Laginketa egitea eta populazioaren hazkunde- eta heriotza-datuak interpretatzea, sailkapenak eta banaketak egiteko. 
- Hazkuntza-kondizioak aldatzen dituzten harrapariak eta epibionteak detektatzea. 
- Biomasaren banaketa aztertzea, eskatutako hazkunde-maila lortzeko. 
- Egitura-aldaketa egitea, dagozkien protokoloak aplikatuz. 

EI2.7 Moluskuen sistema esekietako hazkuntza-ustiategi bati eragin liezaioketen puntu kritikoak zerrendatzea.  
 
A3: Laginketak antolatzea/egitea sistema esekietan biotoxinak analizatzeko eta prozesu patologikoak detektatzeko, prebentzio-neurriak eta 
hazkuntza kontrolatzeko neurriak finkatutako protokoloen arabera aplikatuz. 

EI3.1 Ekoizpen-prozesuaren kutsadura-iturri nagusiak, haien arriskuak eta ondorioak zerrendatzea. 
EI3.2 Bi kuskuko moluskuen gaixotasunekin erlaziona litezkeen egoera anormalak identifikatzea. 
EI3.3 Instalazio, material eta ekipoek erabili ahal izateko bete behar dituzten higiene- eta profilaxi-espezifikazioak deskribatzea. 
EI3.4 Biotoxinak analizatzeko laginak lortzeko, prestatzeko eta laborategi espezializatu batera bidaltzeko metodoak deskribatzea. 
EI3.5 Indibiduoen jarrera-aldaketa edo hilkortasuna detektatzeko kasu praktiko batean: 

- Patologien adierazle izan litezkeen ingurune-aldaketak eta indibiduoen jarrera-aldaketak interpretatzea. 
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- Indibiduoen laginak hartzea eta laborategi espezializatu batera bidaltzeko prestatzea. 

Edukiak: 
1. Egitura flotatzaileetan edo ur azpikoetan hazi daitezkeen espezieen biologia:  

– Hazten diren molusku nagusiak:  
����    Taxonomia. 
����    Anatomia. 
����    Fisiologia. 
����    Ekologia. 
����    Nutrizioa 
 

2. Moluskuak egitura flotatzaileetan edo ur azpikoetan hazteko teknikak 
– Hazkuntzaren faseak. 
– Haziaren hornikuntza, hautaketa eta estabulazioa: 

����    Haziaren kalitate-irizpideak. 
����    Horniduraren kalkulua. 
����    Hazia ingurune naturaletik ateratzea. 
����    Finkatzeko sokak eta kolektoreak.  
����    Hazteko moduko espezieen finkatze-tasak. Finkatzeko substrakturik onenak. 
����    Ainguratzeko garaia eta tokia.  
����    Instalazioetako kolektoreen kalkulua eta antolamendua.  
����    Hazi-bilketan eragiten duten ingurumen-kondizioak. 
����    Kolektoreetan hazia biltzea. 

– Hazteko moduko espezieak aurrez gizentzea eta gizentzea: 
����    Aurrez gizentzeko eta gizentzeko prozesuaren faseak. 
����    Hazkuntza-sistemak: sokak, saskiak, sare-poltsak eta instalazio flotatzaileetan edo ur azpikoetan dauden beste egitura 

batzuk. 
����    Hazkuntza-elementuak aukeratzea. 
����    Hasierako gutxieneko neurria. 

– Molusku-hazkuntzaren bilakaeraren kontrola: 
����    Laginketarako eta datuak interpretatzeko sistemak. 
����    Hazkuntzarako parametroak eta baldintzak 
����    Sailkapenak: dentsitatea eta biomasa hazkuntza-fase desberdinetan. Kontaketa-teknikak. Sailkatze-sistemak. 

– Egitura flotatzaileei lotutako fauna eta flora: Epibionteak. Lehiakideak eta harrapariak. 
– Indibiduoen eta materialen garbiketa. 
– Jardueraren ingurumen-alderdiak eta haren eragina minimizatzeko ekintzak.  
 

3. Egitura flotatzaileetan eta ur azpikoetan hazten diren bi kuskuko moluskuen hazkuntzako osasun-alderdiak: 
– Estresak moluskuen hazkuntzan duen eragina. 
– Gaixotasunak: 

����    Gaixotasunak transmititzeko moduak. 
����    Gaixotasun infekziosoak. 
����    Gaixotasun ez-infekziosoak. 
����    Profilaxia.  
����    Patologiak prebenitzeko eta mugatzeko estrategiak. 

– Uraren kalitateak instalazio flotatzaileetako eta ur azpikoetako hazkuntzan duen eragina: 
����    Biotoxinak:  

- Espezie toxikoak.  
- Hazkuntzetan duten eragina.  
- Laginak hartzea biotoxinak detektatzeko. 
- Erreferentziazko laborategietako emaitzak interpretatzea. 

����    Uraren kalitatearen adierazle diren organismoak: kono-formakoak. 
����    Beste kutsatzaile-mota batzuk. 

 

4.  Sistema esekietako molusku-hazkuntzari aplikatu beharreko legeria.  
– Molusku-hazkuntzako sistemak eta kokalekuak. 
– Moluskuen osasun-kontrola. 
- Akuikulturari, itsaski-bilketari eta itsas ingurunea zaintzeari lotutako ardurak eta arau-hausteak. 

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
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– 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. 
 
UF0837 gainditua izan behar du: Bi kuskuko moluskuak sistema esekietan hazteko plangintza 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Bi kuskuko moluskuen gizentzea.   


