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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 

PRESTAKUNTZA-ATALA ZOOPLANKTON-HAZKUNTZARAKO TEKNIKAK  
Baldintzatua 

Kodea  UF1221 

Lanbide-arloa ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 

Lanbide-eremua Akuikultura 

Profesionaltasun-ziurtagiria Elikagai biziaren ekoizpena Maila 2 

Prestakuntza-modulua  Zooplankton-ekoizpena Iraupena 140 

Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak 

Baliabideak antolatzea zooplankton-hazkuntzako instalazio batean. Iraupena 50 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0018_2ko LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 

 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Hazkuntzaren garapena kontrolatzea ekoizpen programatua lortzeko. 

EI1.1 Dieta-mota hazkuntza-etaparekin eta espeziearekin erlazionatzea. 
EI1.2 Zooplankton-espezieen hazkuntzaren ekoizpena mugatzen duten parametroak zerrendatzea. 
EI1.3 Andui amen mantentze-lana deskribatzea. 
EI1.4 Fitoplanktonaren hazkuntza-teknikak deskribatzea. 
EI1.5 Artemia kapsulagabetzeko teknika deskribatzea. 
EI1.6 Hazkuntza-kondizioak eta -inguruneak hazi beharreko espeziearekin lotzea. 
EI1.7 Espezie bakoitzerako, zooplanktona ereiteko metodoa identifikatzea. 
EI1.8 Mikroalga-hazkuntza baten kasu praktiko batean: 

– Parametro fisiko-kimikoak neurtzea eta erregistratzea 
– Elikagaia kalkulatzea, prestatzea eta ematea 
– Uzta biltzea 

A2: Zooplanktonaren kalitatea identifikatzea. 
EI2.1 Zooplanktonaren laginak hartzeko teknikak zerrendatzea. 
EI2.2 Zooplanktonaren zenbaketa-teknikak deskribatzea. 
EI2.3 Hazkuntzaren eboluzioari eragiten dioten ingurumen-kondizioak identifikatzea. 
EI2.4 Zooplankton-espezieen hazkuntzaren kalitate-irizpideak deskribatzea. 
EI2.5 Zooplanktonaren kalitatea hautemateko kasu praktiko batean: 

– Lagina hartzea 
– Zenbaketa egitea 
– Indibiduo-kopuru totala kalkulatzea 
– Zooplanktonaren portaeraren alterazioak hautematea. 

A3: Zooplanktona aberasteko teknikak aplikatzea. 
EI3.1 Zooplanktona aberasteko eragiketak deskribatzea. 
EI3.2 Zooplankton-aberasgarri motak zerrendatzea. 
EI3.3 Artemiaren garapen-estadioak identifikatzea. 
EI3.4 Parametro fisiko-kimikoak aberaste-kondizioekin lotzea. 
EI3.5 Zooplanktona aberasteko kasu praktiko batean: 

– Aberasgarria kalkulatzea eta ematea. 
– Parametro fisiko-kimikoak neurtzea. 
– Uzta biltzea. 
– Zooplanktonaren aberaste-maila baloratzea.  

A4: Hazkuntzan, instalazioetan eta ekipoetan hartu beharreko prebentzio- eta profilaxi-neurriak identifikatzea. 
EI4.1 Kutsadura-iturri nagusiak, haien arriskuak eta hazkuntzaren garapenean eragin litzaketen ondorioak zerrendatzea. 
EI4.2 Zooplankton-hazkuntzan erabiltzen diren instalazioen, materialen eta ekipoen higiene- eta desinfekzio-neurriak deskribatzea. 
EI4.3 Zooplankton-hazkuntzetako profilaxi-tratamenduak deskribatzea. 
EI4.4 Zooplanktonaren hazkuntza-eremu bat desinfektatzeko erabiltzen diren produktuak eta haien arriskuak identifikatzea. 
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Edukiak: 
1.  Artemiaren biologia.  

– Morfologia eta kanpoko anatomia. 
– Barneko anatomia. 
– Ugalketa eta hazkundea. 

2.  Artemiaren hazkuntza. 
– Artemiaren nutrizio-balioaren garrantzia. 
– Kisteen jatorria. 
– Kapsulagebetzea. 
– Inkubazioa. 
– Hazkuntzaren parametroak. 
– Eklosio-eraginkortasuna. 
– Estadioetako uzta. 
– Nauplioen eta metanauplioen zenbaketa. 

3.  Errotiferoen biologia. 
– Ekologia 
– Errotiferoen sistematika. 
– Morfologia eta kanpoko anatomia. 
– Barneko anatomia. 
– Ugalketa eta hazkundea. 

4.  Errotiferoen hazkuntza. 
– Andui amak 
– Hazkuntza-sistemak: jarraitua eta etena. 
– Hazkuntzaren parametroak. 
– Hazkuntza-faseak: ereitea, mantentze-lanak egitea eta uzta biltzea. 
– Dieta-motak 
– Dietak prestatzea eta ematea. 
– Hazkuntzaren bilakaeraren kontrola.  
– Kontaketa-teknikak.  
– Errotiferoen hazkuntza-ingurunearen kalitate-irizpideak 
– Hazkuntza-ingurunea aldatzea. 
– Errotiferoaren nutrizio-kalitatea. 

5.  Zooplanktona aberasteko sistemak. 
– Aberasgarri-dietak: mikroalgak eta produktu komertzialak. 
– Aberaste-dietak prestatzea eta ematea. 
– Aberaste-prozesuan eragina duten hazkuntza-parametroak. 
– Zooplankton aberastuaren uzta. 
– Zooplankton aberastuaren kalitatea. 
– Larben bideragarritasunean aberasteak duen garrantzia baloratzea. 

6.  Hazkuntzaren profilaxia eta prebentzioa. 
– Ekoizpen-eremuetako eta pasabideetako higienearen eta desinfekzioaren garrantzia. 
– Kutsadura gurutzatuak. 
– Instalazioen, ekipoen, materialen eta tresnen desinfekzioa. 
– Hazkuntza-ingurunea desinfektatzea. 
– Tratamendu profilaktikoak. 
– Hazkuntzaren kutsadura-iturriak. Adierazleak. 
– Baztertutako hazkuntzak deuseztatzea. 
 

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. 
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UF1220 gainditua izan behar du: Baliabideak antolatzea zooplankton-hazkuntzako instalazio batean. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Elikagai biziaren ekoizpena.   


