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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 

PRESTAKUNTZA-ATALA URETAKO ESPEZIEEN KUMEAK HAZTEKO TEKNIKAK  
Baldintzatua 

Kodea  UF1051 

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 

Kumeen hazkuntzarako instalazioak prestatzea Iraupena 30 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC1304_1eko LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Hazkuntza-kondizioei begiratzea eta haiek erregistratzea, protokoloetan ezarritako jarraibideen arabera. 

EI1.1 Estabulazio-sistemak eta hazkuntza-espezieak erlazionatzea. 
EI1.2 Uretako espezie desberdinetako larben hazkuntzaren bilakaera kontrolatzeko eragiketak deskribatzea. 
EI1.3 Hazkuntzekin erlazionatutako aldagai fisiko-kimikoen zerrenda egitea, eta aldagai horiek haiek neurtzeko behar diren ekipoekin 
erlazionatzea.  
EI1.4 Larben hazkuntzan erabiltzen diren elikagaien zerrenda egitea, eta elikagaia zenbatzeko eta emateko sistemak deskribatzea. 
EI1.5 Molusku-postlarben espezie batzuetan, haiek finkatzeko behar diren sistemak identifikatzea. 
EI1.6 Ingurumen-kudeaketako protokoloak betez hazkuntza-inguruneko hondakinak kontrolatzeko sistemak identifikatzea. 

 
A2: Hazkuntzetako profilaxi-neurriak identifikatzea eta aplikatzea, patologia bakoitzerako ezarritako prozedurak interpretatuz eta exekutatuz. 

EI2.1 Espezie eta hazkuntza-sistema bakoitzerako aurreikusitako prebentzio-neurrien zerrenda egitea. 
EI2.2 Arrainkumeen edo hazien alterazio morfologikoei antzematea, espezie bakoitzerako aurrez ezarritako irizpideak kontuan hartuta. 
EI2.3 Prozesu patologiko batean, indibiduoen laginak hartzeko jarraibideen zerrenda egitea. 
EI2.4 Txertaketa-prozesua deskribatzea, eta horretarako behar den materiala hautatzea, segurtasun- eta higiene-neurriak kontuan 
hartuta.  
EI2.5 Hazkuntza-espezierako, hildakoak, morbidoak edo balio ez dutenak kudeatzeko sistemen zerrenda egitea. 

 
A3: Azken produktua prestatzeko faseak deskribatzea, espeziearen ezaugarriak kontuan hartuta. 

EI3.1 Hazkutza-sisteman azken produktuaren kalitatea kontrolatzeko prozeduren zerrenda egitea 
EI3.2 Azken produktua sailkatzeko tekniken zerrenda egitea, espezieen arabera. 
EI3.3 Azken produktua lekuz aldatu aurretik egokitzeko eragiketak deskribatzea. 
EI3.4 Azken produktuaren estabulazio-kondizioak garraiobidearekin eta espeziearekin erlazionatzea. 
EI3.5 Garraioan eragina duten aldagai fisiko-kimikoak eta haiek kontrolatzen dituzten ekipo eta sistemak aipatzea, espeziearen 
beharren arabera. 

 

Edukiak: 
1. Hazkuntza-espezieen biologia 
- Morfologia eta anatomia. 
- Larben eta postlarben garapena. 
- Larba, postlarba, hazia eta arrainkumeen oinarrizko kalitate-irizpideak 

 

2. Larba, postlarba, hazi eta arrainkumeen hazkuntza 
- Estabulazio-teknikak, espeziearen arabera. 
- Hazkuntzaren bilakaeraren kontrola: 
� Ekoizpen-kronogramak. 
� Aldagai fisiko-kimikoen erregistroa. Kontrol-tresnak eta -prozedurak. 
� Indibiduoen sailkapenak, banaketak eta ontzi-aldaketak. 
� Larbak, postlarbak, haziak eta arrainkumeak zenbatzeko teknikak. 
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� Moluskuak finkatzeko sistemak: kolektore eta maskor-hondar motak. 
� Formularioak betetzea eta interpretatzea. 

 

3. Kumeen elikadura: 
- Larbak elikatzeko erabiltzen diren elikagai biziko espezieak. 
- Elikagaia zenbatzeko sistemak. 
- Dietak prestatzea eta ematea. 

 

4. Hazkuntzan aplikatzen diren metodo higieniko-sanitarioak. 
- Hazkuntzako materiala desinfektatzea. 
- Hazkuntza-ingurunea garbitzea. 
- Desinfektatzeko eta garbitzeko sistemak eta produktuak: 
- Tratamendu profilaktikoak eta terapeutikoak. 
- Txertatze-teknikak. 

 

5. Larba-hazkuntzaren ingurumen-alderdiak. Hondakinen tratamendua. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Ez dago sartzeko eskakizunik. 
 
UF1050 gainditua izan behar du: Kumeen hazkuntzarako instalazioak prestatzea 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Planktona eta uretako espezieak hazteko jarduerak.   


