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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 

PRESTAKUNTZA-ATALA FITOPLANKTON-HAZKUNTZARAKO TEKNIKAK  
Baldintzatua 

Kodea  UF1219 

Lanbide-arloa ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 

Lanbide-eremua Akuikultura 

Profesionaltasun-ziurtagiria Elikagai biziaren ekoizpena Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Fitoplankton-ekoizpena Iraupena 140 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Fitoplankton-ekoizpenaren programazioa. Iraupena 50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0017_2ko LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Hazkuntzen eboluzioa kontrolatzea ekoizpen programatua lortzeko. 

EI1.1 Andui amak eta ekoizpen-anduiak arazteko eta mantentzeko metodoak deskribatzea. 
EI1.2 Mikroalgen hazkuntza-sistemak eta ekoizpen-sistema bakoitzarekin lotutako prozedurak zerrendatzea. 
EI1.3 Ongarri-mota eta haren dosifikazioa hazkuntza-espeziarekin eta -sistemarekin lotzea. 
EI1.4  Fitoplankton-hazkuntzei eragiten dieten parametroak eta kontrolen maiztasuna zehaztea. 
EI1.5 Fitoplankton-hazkuntzen eboluzioa kontrolatzeko kasu praktiko batean: 

– Hazkuntza-inguruneak prestatzea. 
– Mantenugaiak ematea. 
– Hazkuntza bolumen txiki eta handitan inokulatzea. 

A2: Fitoplanktonaren kalitatea interpretatzea aurrez ezarritako teknikak aplikatuz. 
EI2.1 Hazkuntza-mota desberdinetako mikroalgen laginak hartzeko teknikak deskribatzea. 
EI2.2 Mikroalga-espezieen ezaugarriak identifikatzea. 
EI2.3 Mikroalga-espezieen hazkuntzaren kalitate-irizpideak deskribatzea. 
EI2.4 Fitoplanktonaren zenbaketa-teknikak deskribatzea. 
EI2.5  Uzta biltzeko une optimoa zehaztea mikroalgen hazkuntza-sistema bakoitzean. 
EI2.6 Mikroalga-hazkuntza baten kasu praktiko batean: 

– Mikroalga-espeziea(k) identifikatzea. 
– Lagineko mikroalgak zenbatzea. 
– Dentsitate zelularra kalkulatzea. 
– Hazkuntzaren kalitatea hautematea. 

A3: Profilaxi-neurriak aplikatzea hazkuntzan, instalazioetan eta ekipoetan. 
EI3.1 Mikroalgen hazkuntza-prozesuan ingurunean gertatzen diren alterazioak identifikatzea. 
EI3.2 Mikroalgen hazkuntzan erabiltzen diren inguruneak prestatzeko, esterilizatzeko eta/edo desinfektatzeko teknikak deskribatzea. 
EI3.3 Fitoplanktona ekoizteko eremuko materialak, ekipoak eta instalazioak esterilizatzeko eta/edo desinfektatzeko teknikak 
zerrendatzea. 
EI3.4 Ekoizpen-prozesuaren kutsadura-iturri nagusiak, haien arriskuak eta ondorioak zerrendatzea. 
EI3.5 Instalazio, material eta ekipoek kutsatzaileen eragina minimizatzeko bete behar dituzten higiene- eta profilaxi-espezifikazioak 
deskribatzea. 
EI3.6 Mikroalgen hazkuntzako mikroorganismoak identifikatzeko metodoak zerrendatzea. 
. 

Edukiak: 
1. Fitoplanktonaren biologia: 

– Ultraegitura zelularra. 
– Taxonomia. 
– Ugalketa eta hazkundea. 
– Fotosintesia. 

2. Fitoplankton-hazkuntza:  
– Haztegiko espezieak eta haien nutrizio-balioa. 
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– Mikroalgen loraketaren espezie nagusiak.  
– Fitoplanktonaren eskakizunak: 
� Mantenugaiak. Parametro fisiko-kimikoak. 
� Hazkuntza-sistemekin lotuta dauden mikroalgen hazkuntza-inguruneak. Hazkuntza-inguruneen prestaketa, tratamenduak eta 

dosifikazioa. 
– Mikroalgentzako ongarri komertzialak. Dosifikazioa. 
– Mikroalgak isolatzea eta araztea. Andui amen hazkuntza axenikoak. 
– Fitoplanktona bolumen txikian hazteko sistemak. 
– Fitoplanktona bolumen handian hazteko sistemak. Sistemak: jarraitua, etena, loraketa. 
– Hazkuntzen dinamika. Ereintza–jarraipena–uzta. 
– Hazkuntzaren jarraipena: 
� Laginak hartzea. 
� Laginak interpretatzea. 

– Kontaketa-teknikak.  
– Hazkuntzaren kalitatea-iripideak. 

3. Profilaxia mikroalgen hazkuntzan 
– Garbitasuna lan-eremuetan eta pasabideetan. 
– Mikroalgen hazkuntzan erabiltzen den materialaren esterilizazioa/desinfekzioa. 
– Kutsadura gurutzatuak. 
– Mikroalgen hazkuntzako gorabehera-adierazleak.  
– Kutsadura-iturriak. Mikroalgen hazkuntzarekin lotutako mikrobiologia. 
– Mikroalgen hazkuntzak baztertzea. 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak 

gainditu izana. 
– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den 

araudiaren arabera. 
 
UF1218 gainditua izan behar du: Fitoplankton-ekoizpenaren programazioa. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Elikagai biziaren ekoizpena.   


