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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 

PRESTAKUNTZA-ATALA 
PLANKTON-INSTALAZIO ETA -HAZKUNTZETAKO MANTENTZE-
LAN ETA PROFILAXIRAKO TEKNIKAK  Espezifikoa 

Kodea  UF1048 

Lanbide-arloa ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 

Lanbide-eremua Akuikultura 

Profesionaltasun-ziurtagiria Planktona eta uretako espezieak hazteko jarduerak Maila 1 

Prestakuntza-modulua  Planktona hazteko jarduerak Iraupena 100 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Planktona hazteko eta aberasteko teknikak Iraupena 70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1302_1eko LB1 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Instalazioen egoera deskribatzea, ekipoen funtzionamendu-eskuliburuetako jarraibideak eta mantentze-lanetako protokoloetan 
ezarritakoa kontuan hartuta. 

EI1.1 Instalazioko ekipo eta sistemen zerrenda egitea, eta puntu kritikoak identifikatzea. 
EI1.2 Ekipoen erabilerako mantentze-lanak deskribatzea, eta kontsumigarrien balio-bizitza zehaztea. 
EI1.3 Desinfektatze-teknikak instalazio- eta sistema-motarekin erlazionatzea, eta desinfektatzeko behar diren ekipoen zerrenda egitea. 
EI1.4 Ura, gasak, mantenugaiak, eta materialak tratatzeko eta maneiatzeko teknikak deskribatzea, hazkuntza-mota bakoitzaren 
eskakizunen arabera. 
EI1.5 Eskatutako asepsia lortzeko, ura eta materialak tratatu behar ditugun kasu praktiko batean: 
- Ekipoen eta kontsumigarrien zerrenda egitea. 
- Tratamendu-eragiketak egitea, higiene-protokoloak aplikatuz. 

EI1.6 Ekipoetan eta kontsumigarrietan zerbait falta dela hautemateko aukera ematen duten biltegiratzeko eta inbentarioa egiteko 
moduak deskribatzea. 
 

A2: Hazkuntzen profilaxi-eragiketak deskribatzea, espezie bakoitzerako ezarritako arauak eta ingurumena babestekoak betez. 
EI2.1 Plankton-hazkuntzaren garapenean eragina duten kondizioen zerrenda egitea, hazkuntza-sistema kontuan hartuta. 
EI2.2 Hazkuntzetako gorabeherak identifikatzea, ekoizpen-protokoloak kontuan hartuta. 
EI2.3 Elikagai biziaren hazkuntza-sistema eta -espezie bakoitzari lotutako prebentzio-tratamenduak aipatzea.  
EI2.4 Hazkuntzaren kalitatea kontrolatzeko laginak hartzeko eta maneiatzeko jarraibideak azaltzea, hazkuntza-sistema eta -espeziea 
kontuan hartuta. 

Edukiak: 
1.  Elikagai biziaren hazkuntza-unitate baten instalazioak eta ekipamendua. 
- Ura eta airea iragazteko eta esterilizatzeko sistemak.  
- Aireztatze- eta gas-sistemak. Gas-motak.  
- Desinfektatzeko, esterilizatzeko eta garbitzeko sistema eta ekipoak, lan-eremuetan eta pasabideetan. 
- Instalazio bateko makineria, ekipo eta eta materialen erabilerako mantentze-lanak. 
- Elikagai bizia ekoizteko lanetan erabiltzen diren izakinen kontrola eta materialen inbentarioa: 
� Laborategiko materiala. 
� Hazkuntza-ataletako materiala: fitoplanktona eta zooplanktona. 

- Formularioak interpretatzea eta betetzea. 
 

2. Elikagai biziaren ekoizpeneko metodo higieniko-sanitarioak. 
- Plankton-hazkuntza baten bilakaeran eragina duten parametroak. 
- Elikagai biziaren hazkuntzako gorabehera-adierazleak. 
- Tratamendu prebentiboak.  
- Jarduera-protokoloak: 
� Laginak hartzea. 
� Baztertutako hazkuntzak deuseztatzea. 
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3. Hazkuntzaren ingurumen-alderdiak. Hondakinak biltzeko plana. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Ez dago sartzeko baldintzarik. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Planktona eta uretako espezieak hazteko jarduerak.   


