
Euskal Enplegu Zerbitzua  

 1 

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
BI KUSKUKO MOLUSKUEN PARKEKO EKOIZPENA 
PROGRAMATZEA  Espezifikoa 

Kodea  UF0840 

Lanbide-arloa ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 

Lanbide-eremua Akuikultura 

Profesionaltasun-ziurtagiria Bi kuskuko moluskuen gizentzea Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Moluskuak hazkuntza-parkean gizentzea Iraupena 170 

Parkean moluskuak lortzeko, ereiteko eta haien hazkuntzaren 
bilakaera kontrolatzeko teknikak 

80 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Azken produktua hazkuntza-parke batean prestatzea 

Iraupena 

30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0284_2ko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Parkeko edo itsaski-bankuko hazkuntza-fase bakoitzerako ekipoak eta materialak hautatzea, laneko arriskuak prebenitzeko eta 
ingurumena babesteko araudiari jarraikiz. 

EI1.1 Parkea identifikatzea, koordenatuak hartuz edo kotatze topografikoaren bidez.  
EI1.2 Egituren eta parkearen ezaugarriak deskribatzea, ekoizpen-beharrak hazkuntza-fase bakoitzera egokitzeko.  
EI1.3 Baliabide materialen inbentario bat egitea, hazkuntza-parke bateko ekoizpena antolatzeko. 
EI1.4 Parke baten adierazgarri diren laginketak egitea, substratua eta lehendik zeuden populazioak zer egoeratan dauden jakiteko eta 
eremu horretarako hazkuntza-mota egokiarekin erlazionatzeko. 
EI1.5 Substratua hazkuntzarako prestatzeko prozedurak azaltzea. 
EI1.6 Harrapariak, lehiakideak eta organismo inkrustakorrak prebenitzeko eta kontrolatzeko sistemak definitzea. 
EI1.7 Instalazio, material eta ekipoen erabilerako mantentze-lanen programa bat egitea. 

 
A2: Ekoizpen-planaren garapena langile eta materialen izakinetara egokitzea, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko 
araudiari jarraikiz. 

EI2.1 Espezie bakoitzaren ekoizpen-prozesuaren etapak sailkatzea eta ezaugarriak zehaztea. 
EI2.2 Ekoizpen-jardueren programazio bat egitea, dagokion Gantten diagramaren bidez. 
EI2.3 Hazkuntza-fase bakoitzerako giza baliabideak zehaztea. 
EI2.4 Instalazioen, ekipoen eta mendeko langileen jantzien erabilerari dagozkion segurtasun- eta higiene-beharrak identifikatzea. 
EI2.5 Ustiapen-plan baten faseak interpretatzea, eta plana ekoizpenaren antolamenduarekin erlazionatzea. 
EI2.6 Hazkuntza-parke bateko ekoizpena antolatzeko kasu praktiko batean: 
- Ekoizpen-datuak erregistratzea eta daturik garrantzitsuenak identifikatzea, txostenak egiteko. 
- Hazkuntzaren parametro fisiko-kimikoak eta biologikoak erregistratzen dituzten egoera-orriak egitea. 
- Hazkuntzaren eboluzioari buruzko informazioa protokoloekin eta ekoizpen-datu historikoekin konparatzea. 

Edukiak: 
1.  Akuikultura eta moluskuak parkean hazteko instalazioak 
- Ekoizpen-parkeak eta itsaski-bankuak. 
- Birpopulatzeko eta ekoizteko akuikultura.  
- Hazkuntzarako instalazio-motak: 

����    Jasoa: astoen gaineko egiturak/kaxak/poltsak eta abar. 
����    Hondoaren gainekoa: lurzoru zati sarez estaliak edo estali gabeak, babes-hesiarekin edo hesirik gabe. 
����    Materialak: mahaiak/astoak, sarea, kaxak, poltsak eta abar. Motak. Funtzioak. 
����    Sistema bakoitzean haz daitezkeen espezieak.  

- Hondoaren gainean edo jasota hazteko parkeak hautatzeko irizpideak: 
����    Ezaugarri ekologikoak.  
����    Kokapena 
����    Neurriak. 
����    Marea-maila. 
����    Malda. 
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����    Sedimentuaren granulometria. Hondo-motak. 
����    Parametro abiotikoen historia. 

- Moluskuak parkean hazteko instalazioei aplikatu beharreko legeria. 
 

2.  Hazkuntza-parke bateko makineria, ekipoak eta materiala. Erabilerako mantentze-lanak.   
- Hazkuntza-parke bateko ekipamendua. Motak: sareak, plastikozko hesiak, mahaiak/astoak, mahaiak, hazkuntza-poltsak, 

plastikozko kaxak/poltsak, muntaketa-gehigarriak eta abar. 
- Hazkuntza-parke bateko makineria espezifikoa. Motak: besteak beste, traktoreak, uzta biltzeko makinak, goldeak, motoponpak eta 

hidrogarbigailuak. 
- Laborategiko ekipoak eta parametro fisiko-kimikoak kontrolatzekoak. Motak: balantza, kalibreak, lehortze-berogailua, zutabe 

granulometrikoak, pH-metroa, gatz-neurgailua eta abar. 
- Moluskuak hazteko parke bateko landa-erremintak. Motak: besteak beste, itsaski-bilketako arteak, baheak, laginketak. 
- Hazkuntza-parkearen seinalizazioa: itsasoko mapak eta GPSa. 
- Makineria, ekipo eta eta materialen erabilerako mantentze-lanak. 
- Izakinen, biltegiaren eta inbentarioen kontrola. 

 

3. Hazkuntza-parke bateko baliabide materialen eta giza baliabideen antolamendua.  
- Ekoizpeneko eta birpopulatzeko hazkuntza-sistemetako ekoizpen-prozesuaren fluxu-diagrama. 
- Organigrama. Lanpostuak. Harreman funtzionalak. 
- Antolakuntza eta zereginen banaketa. 
- Ekoizpen-kronogramak: Gantten diagrama. Aurretiko erlazioen koadroa eta fase, jarduera eta zereginen iraupena. 
- Ekoizpen-datuen tratamendua. 

 

4. Baliabide naturalak ustiatzeko planak  
- Banku naturalen ezaugarriak. 
- Ustiapen-planak: 

����    Gehienezko errendimendu jasangarria. Gainarrantza eta azpiarrantza. 
����    Banku naturalen hobekuntza eta prestatzea. 
����    Esfortzu- eta hautatze-metodoak. 
����    Banku bateko ekoizpenaren ebaluazioa. 

- Mareek, azaleramenduek eta korronteek hazkuntzaren eboluzioan duten eragina. 
- Espezie babestuak: 

����    Populazioen dinamika. 
����    Birpopulatzea/erreklutamendua. 

- Heriotza-tasa naturala eta arrantzagatiko heriotza-tasa. 
 

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.   


