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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
GIZENTZEKO TEKNIKAK LEHORREKO AKUIKULTURAKO 
INSTALAZIOETAN  Baldintzatua 

Kodea  UF1047 

Lanbide-arloa ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 

Lanbide-eremua Akuikultura 

Profesionaltasun-ziurtagiria Uretako espezieak gizentzeko jarduerak Maila 1 

Prestakuntza-modulua  Uretako espezieak gizentzeko jarduerak lehorreko instalazioetan Iraupena 100 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Lehorreko akuikulturako instalazioak prestatzea Iraupena 30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1306_1eko LB3, LB4, LB5 eta LB6 lanbide-burutzapenekin.. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Gizentze-lanak eta -kontrolak espezie bakoitzaren hazkuntza-protokoloen arabera egitea. 

EI1.1 Hazkundeari eragiten dieten parametroak zerrendatzea, neurtzen dituzten ekipoak identifikatuz. 
EI1.2 Parametro fisiko-kimikoak kalibratzea eta erregistratzea, eta kontroleko egoera-orriak betetzea. 
EI1.3 Uretako espezieak gizentzeko elikagai gisa erabiltzen diren pentsu-motak eta elikagaia banatzeko sistemak deskribatzea. 
EI1.4  Eman beharreko elikagaia kalkulatzea eta pisatzea, elikadura-taulak kontuan hartuz eta elikadurako egoera-orriak betez. 
EI1.5 Haztegiko espezie baten laginak hartzeko eta sailkatzeko behar diren materialak eta ekipoak deskribatzea. 
EI1.6 Hazkundea protokoloak aplikatuz kontrolatzeko kasu praktiko batean: 

- Indibiduo-lote baten biometriak kalkulatzea. 
- Tangako arrainen biomasa eta dentsitate edo karga kalkulatzea. 
- Datuak kontroleko egoera-orri batean erregistratzea. 

EI1.7 Instalazioetako ohiko garbiketa-lanak eta erabili beharreko materialak eta produktuak identifikatzea. 
 

A2: Patologiak prebenitzeko jarraibideak deskribatzea, osasun-protokoloak kontuan hartuz. 
EI2.1 Patologia ohikoenen kanpoko sintomak deskribatzea. 
EI2.2 Gaixorik, infektatuak edo hilak dauden loteak edo indibiduoak eliminatzeko edo isolatzeko eragiketak deskribatzea. 
EI2.3 Laginak prestatzea, gero laborategietan aztertzeko. 
EI2.4 Eman beharreko dosia kalkulatzea tratamenduaren eta haztegiko espeziearen arabera. 
EI2.5 Txertoak jartzeko ekipoak eta materialak identifikatzea eta prestatzea. 
EI2.6 Protokoloak aplikatuz tratamendu prebentiboak eta terapeutikoak aplikatzeko kasu praktiko batean: 

- Aplikatu beharreko tratamendu-dosia prestatzea. 
- Kimioterapikoen dosia ematea. 
- Indibiduoen portaeran anomaliak hautematea. 
- Uretako espezieei txertoa jartzea. 

 
A3: Produktua merkaturatzeko egin beharreko prestaketa-lanak ezagutzea, ezarritako kalitate-irizpideei jarraituz. 

EI3.1 Merkaturatuko den produktuaren kalitate-irizpideak identifikatzea. 
EI3.2 Azken produktua despiskatzeko makinak eta ekipoak aipatzea. 
EI3.3 Eskuz eta automatikoki despiskatzeko eragiketak deskribatzea. 
EI3.4 Espeziearen arabera erabiltzen diren hiltzeko sistemak deskribatzea. 
EI3.5 Hiltzeko eta azken produktua prestatzeko prozesuan sortzen diren ingurumeneko alderdiak aipatzea. 
EI3.6 Produktua prestatzeko sistemak deskribatzea, azken jomugaren arabera. 

 

Edukiak: 
1. Lehorreko instalazioetan hazitako espezieak gizentzea. 

- Lehorreko instalazio bateko gizentze-prozesua kontrolatzeko oinarrizko ekipoak: 
� Parametro fisiko-kimikoak neurtzeko aparatuak.   
� Hazkundea kontrolatzeko erabiltzen diren aparatuak deskribatzea eta erabiltzea.  
� Hazkuntza-kondizioak neurtzeko eta kontrolatzeko aparatuak zaintzea. 

- Lehorreko instalazioetan hazitako arrainkumeak, arrain gazteak edo postlarbak hornitzeko sistemak. 
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� Jasotako indibiduoen kalitatea. 
� Indibiduoak garraiatzeko metodoak eta kondizioak. 
� Loteak ontziz aldatzeko ekipoak eta baliabideak. 
� Jasotako indibiduoak estabulatzeko eta mantentzeko kondizioak. 

- Lehorreko instalazioetan hazitako espezie komertzialak gizentzeko prozesuaren ezaugarriak: 
� Biomasaren kontrola: laginketarako teknikak. 
� Laginketetako datuen interpretazioa. 
� Haztegiko espezieen banaketak eta sailkapen-sistemak 
� Kontroleko egoera-orriak: betetzea eta interpretatzea  
� Ingurumen-alderdien identifikazioa eta minimizazioa. 

 

2. Lehorreko instalazioetan hazitako espezieen elikadura. 
- Lehorreko instalazioetan hazitako espezieetarako elikagaiak fabrikatzeko erabiltzen diren lehengaiak. 
- Elikagai-moten prestaketa. 
- Elikagai-motak: ezaugarriak eta kontserbazioa. 
- Espezieak lehorreko instalazioetan elikatzeko sistemak: 
� Eskuzkoak eta automatikoak. 
� Elikadura-taulak. 
� Elikagaiaren konbertsio-indizea 

- Pentsu-biltegien kontrola. 
 

3. Lehorreko instalazioetan hazitako espezieen prebentzioa eta patologia 
- Lehorreko instalazioetan hazitako espezieen patologiaren alderdi orokorrak: 
� Gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso nagusiak: gaixotutako indibiduoen sintomak eta portaera. 
� Ale hilak edo hilzorian daudenak kentzea. Hondakinak kudeatzeko protokoloak aplikatzea. 
� Laginak laborategi espezializatuetara bidaltzeko prestatzea eta bidaltzea. 
� Hazitako espezieei tratamenduak aplikatzeko jarraibideak. 
� Gaixotasunen prebentzioa: baliabideak eta tratamenduak. 
� Txertaketa-protokoloak eta -sistemak. 

- Lurreko instalazio bateko ekipoak, materialak eta makinak desinfektatzea. 
 

4. Lurreko instalazioetako hazkuntzako azken produktua prestatzea 
- Kalitate-irizpideak indibiduoak merkaturatzeko. 
- Indibiduoak biltzeko metodoak eta kondizioak. 
- Lehorreko instalazioetan hazitako espezieak hiltzeko sistemak. 
- Prestatzeko, biltzeko eta etiketatzeko sistemak.  
- Produktua biltegiratzeko eta azken jomugaraino garraiatzeko kontserbazio-kondizioak. 

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Ez dago sartzeko eskakizunik. 
 
UF1046 gainditua izan behar du: Lehorreko akuikulturako instalazioak prestatzea. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Uretako espezieak gizentzeko jarduerak.   


