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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 

PRESTAKUNTZA-ATALA PLANKTONA HAZTEKO ETA ABERASTEKO TEKNIKAK  
Baldintzatua 

Kodea  UF1049 

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 

Plankton-instalazio eta -hazkuntzetako mantentze-lan eta 
profilaxirako teknikak 

Iraupena 30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1302_1eko LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Andui-hazkuntzak maneiatzea, aurrez finkatutako protokoloak eta jarraibideak aplikatuz. 

EI1.1 Andui amak mantentzeko eta elikagai bizia ekoizteko eragiketak deskribatzea, espezie bakoitzerako protokoloak kontuan hartuta. 
EI1.2 Elikagai bizirako espezie baten hazkuntza-ingurunea prestatzeko egin beharreko urratsen zerrenda egitea, ekipoak, material 
suntsikorra eta esterilizazio-sistemak kontuan hartuta. 
EI1.3 Elikagai-mota eta hazkuntzako zooplanktonaren espeziea erlazionatzea, eta, ekoizpen-protokoloaren arabera, eman beharreko 
dosia kalkulatzea. 
EI1.4 Elikagai biziaren zenbaketa bat egin behar dugun kasu praktiko batean: 

- Zenbaketa-metodoak eta hazkuntzako espeziea erlazionatzea. 
- Zenbaketa egitea. 
- Datuak kontroleko egoera-orrietan erregistratzea. 

EI1.5 Andui amak arazteko eta haien hazkuntza axenikoak lortzeko tekniken zerrenda egitea. 
 

A2: Elikagai biziaren mantenu- eta biltze-eragiketak egitea eta erregistratzea, protokoloetako jarraibideak interpretatuz eta aplikatuz. 
EI2.1 Hazkuntzen hasierako, mantentze-lanetako eta bilketako eragiketak identifikatzea, zooplanktonaren eta/edo fitoplanktonaren 
ekoizpen-kronogramak kontuan hartuta. 
EI2.2 Ekoizpen-protokoloak kontuan hartuta hazkuntzen kontrola egin behar dugun kasu praktiko batean:  
- Elikagai bizirako espezie bakoitzak behar dituen mantenugaiak prestatzea. 
- Hazkuntza-inguruneak, mantenugaiak eta materialak esterilizatzeko ekipoak identifikatzea. 
- Hazkuntzaren ohiko mantentze-lanak egitea. 

EI2.3 Populazioaren laginketa eta zenbatespen kuantitatiboa egiteko tekniken zerrenda egitea, elikagai bizirako espezieen arabera. 
EI2.4 Parametro fisiko-kimikoak neurtzeko eta erregistratzeko eragiketak deskribatzea, eta horretarako behar diren ekipoak 
identifikatzea. 
EI2.5 Artemia-kisteak kapsulagabetzeko egin beharreko urratsak aipatzea, eta horretarako behar diren materialen eta produktuen 
zerrenda egitea. 
EI2.6 Ongarri edo mantenugaiak fitoplankton-espeziearekin eta hazkuntza-sistemarekin erlazionatzea. 
EI2.7 Zooplanktonaren hazkuntzan erabiltzen diren elikagai-moten zerrenda egitea, eta eman beharreko dosia kalkulatzea, espeziea eta 
aurrez ezarritako dieta kontuan hartuta. 
EI2.8 Planktona biltzeko prozedurak hazkuntza-espeziearekin eta -sistemarekin erlazionatzea. 
 

A3: Zooplanktona aberasteko teknikak definitzea eta aplikatzea, protokoloetako jarraibideak betez. 
EI3.1 Aberaste-teknikak deskribatzea, hazkuntzako zooplankton-espeziearen arabera. 
EI3.2 Protokoloa kontuan hartuta zooplanktona aberastu behar dugun kasu praktiko batean: 
- Elikagai-anoa bat prestatzea. 
- Elikagaia ematea. 

EI3.3 Zooplanktona aberasteko tekniketan erabili beharreko parametroak eta neurgailuak identifikatzea. 
EI3.4 Zooplankton aberastua biltzeko eragiketak deskribatzea, aurrez ezarritako protokoloak kontuan hartuta. 

Edukiak: 
1. Fitoplankton-hazkuntza 
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- Hazten diren espezieak.  
- Hazkuntza-motak: jarraitua, erdijarraitua eta etena. 
- Ekoizpen-anduiak mantentzea. 
- Loraketa naturalaren hazkuntza. 
- Fitoplanktonaren mantenugaiak: hazkuntza-inguruneak eta ongarri komertzialak. 
- Hazkuntzaren faseak. 
- Hazkuntzaren sekuentziazioa. 
- Laborategiko material espezifikoa. 
- Aldagai fisiko-kimikoen erregistroa. Kontrol-tresnak eta -prozedurak. 
- Mikroalgen zenbaketa.  
- Fitoplanktonaren bilketa, hazkuntza-motaren arabera. 
- Formularioak betetzea eta interpretatzea. 
- Jardueraren ingurumen-alderdiak. 

 

2. Zooplankton-hazkuntza 
- Elikagai bizi gisa erabiltzen diren zooplankton-espezieak.  
- Hazkuntza-motak. Ekoizpen-anduiak mantentzea. 
- Hazkuntzaren sekuentziazioa. 
- Hazkuntza ereitea eta mantentzea. 
- Mantenu-dietak prestatzea eta ematea. 
- Aldagai fisiko-kimikoen neurketa eta erregistroa.  
- Artemia-kisteak kapsulagabetzea. 
- Kisteen inkubazioa eta artemiaren estadio desberdinetako bilketa. 
- Zooplanktona zenbatzeko teknikak.  
- Zooplankton-uzta. 

 

3.  Zooplanktona aberasteko sistemak: 
- Aberasgarri-motak: mikroalgak eta produktu komertzialak. 
- Aberaste-prozesuan eragina duten hazkuntza-parametroak. 
- Aberaste-eragiketak. 
- Zooplankton aberastuaren bilketa. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Ez dago sartzeko eskakizunik. 
 

UF0441 gainditua izan behar du: Plankton-instalazio eta -hazkuntzetako mantentze-lan eta profilaxirako teknikak 
 

Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Planktona eta uretako espezieak hazteko jarduerak.   


