
Euskal Enplegu Zerbitzua  

 1 

PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 30 

PRESTAKUNTZA-ATALA KUMEEN HAZKUNTZARAKO INSTALAZIOAK PRESTATZEA  
Berariazkoa 

Kodea  UF1050 

Lanbide-arloa ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 

Lanbide-eremua Akuikultura 

Profesionaltasun-ziurtagiria Planktona eta uretako espezieak hazteko jarduerak Maila 1 

Prestakuntza-modulua  Larbak, postlarbak, haziak eta arrainkumeak hazteko jarduerak Iraupena 100 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Uretako espezieen kumeak hazteko teknikak Iraupena 70 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1304_1eko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Hazkuntza-instalazio bat prestatzeko zer eragiketa egin behar diren zehaztea, funtzionamendu-estandarrak kontuan hartuta. 

EI1.1 Hazkuntzarako behar diren ekipo eta makinariaren zerrenda bat egitea. 
EI1.2 Instalazioko ekipo edo makineria baten gorabeheren edo erabilerako mantentze-lanen formulario bat interpretatzea. 
EI1.3 Instalazioen kontrol-puntu kritikoak identifikatzea.  
EI1.4 Desinfektatzeko ekipo eta produktuak instalazioen higienearekin erlazionatzea.  
EI1.5 Kontsumigarriak berritzeko zerrenda bat egitea, haien egoera eta balio-bizitza kontuan hartuta. 
EI1.6 Behin erabiltzeko kontsumigarriekin jarraitu beharreko jarraibideak aipatzea, ingurumenaren kudeaketako protokoloak kontuan 
hartuta. 
 

A2: Indibiduoen egokitzapen-kondizioak deskribatzea, arduradunak hazkuntza-sistema bakoitzerako ezarritako parametroak kontuan 
hartuta. 

EI2.1 Jasotako indibiduoen kalitatea hazkuntza-espezierako aurrez ezarritako kalitate-irizpideekin erlazionatzea. 
EI2.2 Organismoak lekuz aldatzeko eta ereiteko jarraibideak deskribatzea, estres egoerak minimizatuz eta maneiu-protokoloak kontuan 
hartuz. 
EI2.3 Aldagai fisiko-kimikoak neurtzeko behar diren ekipoak identifikatzea. 
EI2.4 Jasotako indibiduoen biomasa kalkulatzea, espezie bakoitzari dagokion zenbaketa-teknikak erabiliz, eta estabulazio-dentsitateak 
finkatzea, ekoizpen-parametroak kontuan hartuta. 

Edukiak: 
1. Larben hazkuntza-unitate baten instalazioak eta ekipamendua. 

- Hazkuntza-egiturak eta -ekipamendua. 
- Ura eta airea iragazteko eta arazteko sistemak:  
- Aireztatze-sistemak. 
- Ura gasgabetzeko sistemak. 
- Instalazioa desinfektatzea, garbitzea eta esterilizatzea: sistemak eta ekipoak.  
- Larba-hazkuntzan erabiltzen diren izakinen kontrola eta materialaren inbentarioa: 
� Laborategiko materiala. 
� Larba-hazkuntzarako berariazko materiala. 

- Instalazio baten funtzionamenduko puntu kritikoak. 
- Larba-hazkuntzako instalazio bateko makineria, ekipo eta eta materialen erabilerako mantentze-lanak. 
- Formularioak interpretatzea eta betetzea. 

 

2. Larba hazkuntzan indibiduoak jasotzea eta egokitzea. 
- Espezie desberdinetako larben kalitate-irizpideak. 
- Larben estresaren minimizazioa. 
- Parametro fisiko-kimikoen neurketa eta erregistroa.  
- Larba-dentsitatea eta biomasaren zenbatespena. 
- Jasotako larbak lagintzeko eta zenbatzeko sistemak.  
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3. Larba-hazkuntzaren ingurumen-alderdiak. 
- Hondakinak biltzeko plana. 
 

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


