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NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
HEGAZTI-PRODUKZIO INTENTSIBOA 
 
KODEA 
AGAG0108 
 
LANBIDE-ARLOA 
Nekazaritza. 
  
LANBIDE-EREMUA 
Abeltzaintza 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
AGA 099_2: Hegazti- eta untxi-produkzio intentsiboa (1087/2005 EDa, 2005eko irailaren 16koa, 2005eko urriaren 5eko 

BOE). 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Hegazti-azienda produzitzeko eta maneiatzeko prozesua modu intentsiboan gauzatzea, indarreko araudiaren eta 
espezifikazio teknikoen arabera, hazkuntzarako, aurrerakoen hazkuntzarako eta aurrerako hegaztiak, haragi-produkziorako 
hegaztiak (broilerrak) eta arrautza-produkziorako hegaztiak ahalik eta modurik hoberenean produzitzeko, hainbat irizpide 
kontuan hartuta, hala nola animalien ongizatea, laneko arriskuak prebenitzea, ingurumena babestea eta elikagaien 
segurtasuna. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0281_2: Ugalketarako eta haragi nahiz arrautzetarako hegaztiak produzitzea. 
- UC0006_2: Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak, makinak eta ekipamenduak muntatzea eta mantentze-lanak egitea. 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Honako tipologia honetako enpresa handi, ertain eta txikietako produkzio-eremuan edo produkzio-departamentuan 
garatzen du lanbide-jarduera, besteren kontura nahiz bere kontura: 

- Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiak. 
- Haragi-produkzioko hegazti-ustiategiak. 
- Arrautza-produkzioko hegazti-ustiategiak. 
- Abeltzaintzaren zerbitzurako enpresak. 
- Genetika, pentsuak, sendagaiak, produkzio-mota honekin lotutako materialak merkaturatzea. 
- Hegaztien eta untxien ustiategietako autonomoak. 
- Hegazti-produkzioko enpresa eta granjetako langileak edo arduradunak. 
- Kooperatiba Elkarteak. 
- Eraldaketarako Nekazaritza Sozietateak (ENS). 
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Produkzio-sektoreak 
Hegazti-sektorean eta ustiategi-mota horrekin lotutako zerbitzuen sektorean kokatzen da. 
 
Lanbideak edo lanpostuak 
6121.002.4 Abeltzaintzako langilea, oro har. 
6122.002.1 Hegazti-hazkuntzako langilea edo hegaztizaina. 
6122.003.2 Txiten sexu-bereizlea. 
6230.001.4 Nekazaritzako eta abeltzaintzako langilea. 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK

UF0017: Ernalketa-prozesua 
eta hegaztiak eta arrautzak 
hartzeko eta maneiatzeko 
eragiketak 

80 
MF0281_2 
Ugalketarako eta haragi nahiz arrautzetarako hegaztien 
produkzioa. 

120 

UF0018: Kontrol sanitarioa 
eta biosegurtasun-arauak 
hegaztietan eta granjetan 

40 

MF0006_2 (ZEHARKAKOA) 
Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak, makinak eta 
ekipamenduak. 

90   

MP0004_2 
Hegazti-produkzio intentsiboko lanekoak ez diren 
lanbide-jardunbideak. 

40   

IRAUPENA, GUZTIRA 250   
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1. gaitasun-atala:  
UGALKETARAKO ETA HARAGI NAHIZ ARRAUTZETARAKO 
HEGAZTIAK PRODUZITZEA 

 
Kodea: UC0281_2 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Pabiloiak prestatzea hegaztiak (ugalketarako hegaztiak, hazkuntzarako, aurrera hazteko eta gizentzeko animaliak 
eta erruleak) iritsi aurretik, ongi egokitu eta garatu daitezen. 

BI1.1 Garbiketa eta desinfekzioa egin aurreko dena barruan/dena kanpoan maneiu-sistemetan, elikagaiak 
pabiloian izaten dira izurriak kontzentratu eta desagerrarazteko. 
BI1.2 Ustiategian sortzen diren hondakin solidoak (ohantzea, gorpuen hondakinak, lumak eta bestelako 
azpiproduktuak) zuzenean granjatik kanpora eramaten dira, eta ezinezkoa baldin bada, izurriak barreiatu eta 
zabaltzea saihesteko moduan biltegiratzen dira. 
BI1.3 Hondakin solidoen garbiketan, manipulazioan eta garraioan erabilitako lanabes eta ibilgailuak garbitu eta 
desinfektatu egiten dira lan bakoitza amaitutakoan. 
BI1.4 Pabiloiak, instalazioak eta lanabesak garbitu, intsektuz garbitu eta desinfektatu egiten dira aurreko animalia-
sorta atera ostean, betiere ezarritako protokoloari jarraikiz eta teknikari arduradunak gainbegiratuta. 
BI1.5 Bai dena barruan/dena kanpoan maneiu-sistemetan, bai askotariko adinen maneiu-sisteman, bateriak, 
janontziak, edontziak eta lanabesak garbitu eta desinfektatu egiten dira protokoloari jarraikiz eta animaliak sartu 
aurretik. 
BI1.6 Ohe-ohantze garbia eta lehorra banatu egiten dira ezarritako protokoloari jarraikiz, aldez aurretik kalitatea 
kontrolatu ostean. 
BI1.7 Saneamendu-hutsaldia ezarritako denboraldian egiten da, betiere animaliak pabiloian sartu aurretik, eta 
mikroorganismo patogenoen ziklo biologikoa hausten da, haien presentzia murriztearren. 
BI1.8 Pentsuaren eta uraren instalazioak kontrolatu egiten dira hornidurak nahikoak direla eta ezarritako kalitate 
sanitarioaren parametroak betetzen dituztela bermatzeko. 
BI1.9 Pabiloiak estandarizatutako ongizateko eta konforteko parametroen arabera giroratzen dira. 
BI1.10 Basahegaztiak (usoak, txolarreak, korbidoak edo belearen familiakoak, kaioak...) kontrolatu egiten dira eta 
ez zaie uzten pabiloietan sartzen, agente patogenorik transmititu ez dezaten. 
BI1.11 Pabiloiak maneiatzean inguruko ingurumenean ez da narriadurarik eragin behar, enpresaren laneko 
arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak bete behar dira eta abeltzaintzako ustiategietan 
animaliak babesteko gutxieneko neurriak betetzen dira. 

LB2: Hegaztiak (ugalketarako hegaztiak, hazkuntzarako, aurrera hazteko eta gizentzeko animaliak eta erruleak) 
maneiatzea ustiategira iristen direnetik, haien garapena eta produkzioa optimizatzeko aldez aurretik finkatutako 
irizpideen arabera. 

BI2.1 Hegaztien (ugalketarako hegaztiak, hazkuntzarako, aurrera hazteko eta gizentzeko animaliak eta erruleak) 
dokumentazioa kontrolatu egiten da iristen direnean, animalien hornitzaileak aurkeztutako ziurtagiria (jatorriari eta 
osasunari dagokiona) egiaztatzeko. 
BI2.2 Animaliak sortatan taldekatzen dira, oro har, honako irizpide hauei jarraiki: espazio-erabilgarritasunari, 
ugalketarakoen kasuan ar bakoitzeko emeen proportzio egokia izateari, amaren adinarekin lotutako irizpideei 
oilaskoen kasuan, erruleen kasuan habietako espazioari, betiere legearen arabera animalien ongizaterako 
gutxieneko baldintzak bermatuta. 
BI2.3 Ustiategiaren protokoloaren arabera, erruleen mokoak moztu egiten dira animalia granjan kokatu aurretik. 
BI2.4 Ugalketarakoak, oilaskoak eta/edo erruleak egoten diren pabiloietako ingurumen-parametroak (tenperatura, 
airearen hezetasuna, ohearen hezetasuna eta aireztapena) kontrolatu eta/edo egiaztatu egiten dira ugalketa, 
produkzioa eta animalien ongizatea optimizatzeko. 
BI2.5 Emeen pentsua janontzi espezifikoetan banatzen da, produkzio-unearen arabera egokituta, eta neurri 
egokiak kontrolatzen, erregistratzen eta sustatzen dira, animalia guztien kontsumo homogeneoa ziurtatzeko eta 
maximizatzeko. 
BI2.6 Arren pentsua tobera espezifikoetan banatzen da eta neurri egokiak kontrolatzen, erregistratzen eta 
sustatzen dira, animalia guztien kontsumo homogeneoa ziurtatzeko eta maximizatzeko. 
BI2.7 Ugalketarako hegaztien alojamenduetako tangak, hoditeria eta edontziak kontrolatu egiten dira ur-hornidura 
bermatzeko, eta egunean egiten den kontsumoa apuntatu egiten da. 10 
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BI2.8 Oilaskoen pentsua eta ura banatu egiten dira adinaren arabera egokituta, tarte eta aurkezpen (pikorrak) 
egokiarekin, eta horien kalitatea kontrolatzen eta erregistratzen da, sorta bakoitzeko animalia guztien kontsumo 
homogeneoa ziurtatzeko eta maximizatzeko neurri egokiak sustatuta. 
BI2.9 Oilaskoen alojamenduetako janontzi- eta edontzi-sistemen banaketa eta kopurua zehazteko garaian, 
animalien abiatze optimoa ahalbidetzen duen moduan egin behar da, hazkunde azkarra ziurtatzearren. 
BI2.10 Siloak, garraiagailuak eta janontziak kontrolatu egiten dira elikagai-hornidura bermatzeko, gorabehera 
fisikoak, nutrizionalak eta pentsu-galerak minimizatuta. 
BI2.11 Hasierako egunetan, argiztapenaren intentsitatea eta iraupena areagotu egiten da pentsuaren eta uraren 
kontsumoan has daitezen ahalbidetzeko, oilaskoak azkar eta modu uniformean gara daitezen sustatzearren. 
BI2.12 Istripuren bat izan duten ugalketarako hegaztiak, mantsoago hazten diren oilaskoak, produkzio-aldiaren 
azken etapan dauden erruleak eta/edo bizitasun txikiko animaliak egunero detektatzen dira eta gainerakoetatik 
bereizten dira, suspertzeko edo desagerrarazteko. 
BI2.13 Hegaztiak maneiatzean enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak bete 
eta abeltzaintzako ustiategietan animaliak babesteko gutxieneko neurriak betetzen dira, behar besteko higiene-
baldintzetan. 

LB3: Ernaldutako arrautzak egoki maneiatzea errun ostean eta inkubagailuan, osotasuna eta kalitatea bermatzearren. 
BI3.1 Ernaldutako arrautzak egunero jasotzen dira eskuz eta erruteko eguna identifikatzeaz gain, behar bezala 
manipulatzen dira hausketarik eta kutsadurarik izan ez dadin. 
BI3.2 Ernaldutako arrautzak jasotzean, azalaren kalitatea kontrolatzen da eta akastunak erretiratu egiten dira 
granja bakoitzean ezarritako kalitatezko protokoloari eta protokolo sanitarioari jarraikiz. 
BI3.3 Ernaldutako arrautzak inkubagailuaren erretiluetako gelaxkatan jartzen dira, posizio egokian. 
BI3.4 Ernaldutako arrautzak sartu aurretik, inkubagailua bera eta inkubagailuaren aire-hodiak garbitu, desinfektatu, 
intsektuz garbitu eta fumigatu egiten dira baimendutako produktuekin, ezarritako protokoloari jarraikiz. 
BI3.5 Ernaldutako arrautzak kontrolatu, garbitu, desinfektatu eta fumigatu egiten dira, hala badagokio, 
inkubagailuan sartu aurretik eta gelaxkadun erretiluetan jartzen dira, sortaren arabera taldekatuta erruleen 
adinarekin lotutako irizpideei jarraikiz. 
BI3.6 Inkubazio-aldia (aldatu egin daiteke espezie batetik bestera) programatu egiten da eta tenperatura, 
hezetasuna eta aireztapena kontrolatzen dira, inkubazio egokia ziurtatzearren. 
BI3.7 Inkubazio-erretiluak jaiotegietara eramaten dira dagokien egunean (espeziearen arabera), ernaldutako 
arrautzak behar bezala maneiatzeko eta oilaskoen jaiotzari arreta emateko. 
BI3.8 Ernaldutako arrautzak errun ostean eta inkubagailuan maneiatzean, inguruko ingurumenean ez da 
narriadurarik eragin behar eta enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak bete 
behar dira. 

LB4: Jaiotegia eta bidalketa-aretoa egoki maneiatzea oilasko jaioberrien bideragarritasuna bermatzeko. 
BI4.1 Ernaldutako arrautzak sartu aurretik, jaiotegia bera eta jaiotegiaren aire-hodiak garbitu, desinfektatu, 
intsektuz garbitu eta fumigatu egiten dira baimendutako produktuekin, ezarritako protokoloari jarraikiz. 
BI4.2 Ernaldutako arrautzak inkubagailuaren erretiluetako gelaxkatatik ateratzen dira eta soltean jartzen dira 
jaiotegietako kulunkarietan. 
BI4.3 Jaiotegiko kulunkariak kontrolatu egiten dira ernaldutako arrautza guztien oxigenazio egokia bermatzeko. 
BI4.4 Oilaskoak jaiotzen diren egunean (espeziearen arabera aldatzen da), bizirik jaiotakoak kontrolatzen dira eta 
zabaldu gabe geratu diren ernaldutako arrautzak eta hildako animaliak erretiratu egiten dira, desagerrarazteko eta 
heriotzaren edo jaiotzean izandako akatsaren arrazoi posibleak aztertzeko. 
BI4.5 Jaiotegiaren ingurumen-parametroak eta egun bat duten oilaskoen parametro sanitarioak kontrolatu egiten 
dira bideragarritasuna bermatzeko eta estresa murrizteko. 
BI4.6 Oilaskoak sartu aurretik, bidalketa-aretoa garbitu, desinfektatu, intsektuz garbitu eta fumigatu egiten da 
baimendutako produktuekin eta giroratu ere egiten da, ezarritako protokoloaren araberako tenperatura eta 
hezetasuna jarrita. 
BI4.7 Oilaskoak bidalketa-aretora eramaten dira sexua bereizteko, txertatzeko, tratamendu antibiotikoa emateko 
eta, hala badagokio, mokoa mozteko, eta ugalketarako oiloen adinaren arabera taldekatzen dira. 
BI4.8 Ernaldutako arrautzak jaiotegian eta bidalketa-aretoan maneiatzean, inguruko ingurumenean ez da 
narriadurarik eragin behar eta enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak bete 
behar dira. 

LB5: Kontsumitzeko diren arrautzak erruten direnetik sailkapen-zentrora bitarte maneiatzea, osotasuna bermatzearren 
eta kontsumitzailearengana egoera higieniko-sanitario egokian iristen direla ziurtatzeko. 

BI5.1 Kontsumitzeko diren arrautzak granja bakoitzean ezarritako aldizkakotasunarekin jasotzen dira, errulea 
lokatu ez dadin, eta behar bezala manipulatzen dira, hausturarik eta kutsadurarik izan ez dadin. 
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BI5.2 Kontsumorako diren arrautzak biltzean, azalaren kalitatea kontrolatzen da eta akastunak erretiratu egiten dira 
granja bakoitzean ezarritako kalitatezko protokoloari eta protokolo sanitarioari jarraikiz. 
BI5.3 Kontsumitzeko diren arrautzak granjako hozte-kameretara eta biltegietara eramaten dira, eskuz eta/edo 
modu mekanikoan bidalketa egin arte. 
BI5.4 Kontsumitzeko diren arrautzak garraiatzen dituen uhala kontrolatu egiten da hausturarik izan ez dadin eta 
arrautzak egoki aurreratzen direla egiaztatzen da. 
BI5.5 Granjako arrautzen hozte-kamera eta biltegiak garbitu eta desinfektatu egiten dira ezarritako protokoloari 
jarraikiz. 
BI5.6 Arrautzen hozte-kamerak eta biltegiak desinfektatu eta arratoiez garbitzen dira ezarritako protokoloari 
jarraikiz. 
BI5.7 Kontsumitzeko diren arrautzen maneiatzean enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako 
espezifikazioak bete behar dira, behar besteko higiene-baldintzetan. 

LB6: Hegaztien (ugalketarako hegaztiak, hazkuntzarako, aurrera hazteko eta gizentzeko animaliak eta erruleak) 
granjetako osasuna kontrolatzea prebentzioko jardunen bitartez eta produkzioa optimizatzeko tratamendu espezifikoak 
aplikatuta. 

BI6.1 Txertaketak, desparasitazioak eta gainerako prebentzio-ekintzak aplikatzean granja bakoitzean osasuna eta 
produkzio-indizeak optimizatzeko ezarritako protokoloa bete behar da. 
BI6.2 Intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa baimendutako produktuekin egiten dira, ezarritako protokoloari 
jarraikiz eta teknikari arduradunak gainbegiratuta. 
BI6.3 Kontsumitzeko ura desinfektatu egiten da ezarritako protokoloari jarraikiz eta aldizka kontrolatu egiten da, 
baita gorabehera sanitariorik izanez gero ere. 
BI6.4 Sendagai jakin batzuk hegaztiei (ugalketarako hegaztiak, hazkuntzarako, aurrera hazteko eta gizentzeko 
animaliak eta erruleak) modu kolektiboan emateko agindutako bideak erabiltzen dira, argibide terapeutikoak eta 
produktu horiek hartu gabe egoteko aldia kontuan izanik. 
BI6.5 Salmonellosi zoonosikoaren autokontroletarako eta kontrol ofizialetarako laginak hartzeko garaian, ezarritako 
protokoloak eta indarreko legeria bete behar dira.  
BI6.6 Sendagaiak baldintza egokietan biltegiratzen eta kontserbatzen dira, araudi espezifikoari jarraikiz. 
BI6.7 Sendagaien errezetak, albaranak, fakturak, aplikazio-erregistroak eta itxaronaldiak gorde egiten dira, 
albaitaritzako sendagaiaren araudiari jarraikiz. 
BI6.8 Granjako osasuna kontrolatzean inguruko ingurumenean ez da narriadurarik eragin behar, enpresaren 
laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak bete behar dira eta abeltzaintzako ustiategietan 
animaliak babesteko gutxieneko neurriak betetzen dira, behar besteko higiene-baldintzetan. 

LB7: Hegazti-granjetan jardunbide egokien kodeak eta biosegurtasun-arauak betetzea, lortutako produktuak kaltegarriak 
ez direla bermatzeko. 

BI7.1 Ustiategi guztiaren perimetroko hesia aldizka egiaztatzen da, ustiategiaren isolamendua bermatzen duela 
ziurtatzeko. 
BI7.2 Ustiategian sartzen den langile eta ibilgailu oro bisita- eta sarrera-erregistroetan apuntatzen da, ustiategiaren 
biosegurtasuna kontrolatzearren. 
BI7.3 Granjan sartu aurretik, langileek arropa eta oinetakoak aldatu behar dituzte gaixotasun-transmisiorik gerta ez 
dadin, eta gune garbiaren eta gune zikinaren arteko bereizketa fisikoa bermatu behar da. 
BI7.4 Pabiloietan sartu aurretik, langileek oinetakoak garbitzeko putzuetan sartu behar dituzte oinetakoak, 
desinfektatzeko eta gaixotasun-transmisioa saihesteko. 
BI7.5 Granjan sartu aurretik, ibilgailuen gurpilak desinfektatzeko arku eta pasabideetatik igarotzen dira, gaixotasun-
transmisioa saihesteko. 
BI7.6 Langileek eskuak garbitu behar dituzte ezarritako produktuekin eta ezarritako protokoloei jarraikiz, 
jardunaldiaren hasieran, berriz lanean hastean, dagokion tokian bazkaldu ostean, komunera joan ondoren eta 
jardueraz aldatzen duten bakoitzean. 
BI7.7 Animalien dokumentazio sanitarioa behar bezala artxibatzen da, behar izanez gero trazabilitatea eskuragarri 
izateko. 
BI7.8 Erabilitako sendagaiak sendagai-tratamenduen eta albaitari-errezeten erregistroan apuntatzen dira. 
BI7.9 Pentsuaren jatorri-ziurtagiriak eta pentsuen kontrolen emaitzak behar bezala artxibatzen dira. 
BI7.10 Ustiategiaren desinfekzioko eta intsektuz eta arratoiz garbitzeko protokoloak, uraren desinfekzio-kontrolak, 
baita ibilgailuen desinfekzio-kontrolak ere betetzen direla egiaztatzeko fitxak behar bezala erregistratzen eta 
artxibatzen dira. 
BI7.11 Hegazti-granjetako jardunbide egokiak eta biosegurtasun-arauak bete egiten dira baina inguruko 
ingurumenean ez da narriadurarik eragin behar, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako 
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espezifikazioak bete behar dira eta abeltzaintzako ustiategietan animaliak babesteko gutxieneko neurriak betetzen 
dira, behar besteko higiene-baldintzetan. 
 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Traktorea, atoia eta pala kargatzailea. Kontzentratuen janontzi automatikoak. Edontzi automatikoak. Ur-ponpa. Palak eta 
eskuareak. Eskorgak eta pertzak. Animaliak maneiatzeko materiala. Mokoak ebakitzekoak. Guraizeak. Erreminta-sorta. 
Habiategiak, kaiolak eta bateriak. Inkubagailua. Jaiotegia. Arrautzen uhal garraiatzailea. Arrautza-sailkagailua. 
Inkubazio-erretiluak. Gelaxketarako kartoiak. Arrautza-kaxak. Aireztapeneko, berokuntzako eta hezetzeko sistemak. 
Bero-lanparak, izpi ultramorezko lanparak, berokuntza-plakak, berogailuak, termostatoak eta tenperatura nahiz 
aireztapena erregulatzeko kaxak. Argiztapen-automatismoak. Pentsuak. Pentsu-siloak. Pentsuaren banagailu 
automatikoak. Pentsu-biltegiak. Bitamina- eta mineral-zuzentzaileak. Pentsutarako gehigarriak. Kontserbagarriak. Ohe-
ohantzea. Lastoa, zerrautsa, txirbila, arroz-azala. Hainbat adinetako animaliak. Arrautzak identifikatzeko eta markatzeko 
sistemak eta materialak. Garbiketarako produktuak: detergenteak. Produktuak: desinfektatzaileak, arratoiz eta intsektuz 
garbitzekoak. Sendagaiak. Parasitoen kontrako produktuak (kokzidiostatikoak). Sendagaiak aplikatzeko materiala: 
injektagarriak, pentsutan, uretan edo topikoa. Hozkailuak eta sendagaiak kontserbatzeko materiala. Kudeaketa-
erregistroak. Bulego-materiala, kontrol-fitxak paperean edo euskarri informatikoan (hegazti-kudeaketako programak). 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Ugalketarakoak, ugalketarako oilozaharrak, aurrerako animaliak, hazkuntzarako, aurrerako hazteko, gizentzeko eta 
arrautzak produzitzeko oilaskoak, erruleak, hegaztizaharrak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Hainbat ekipamenduren eta materialen funtzionamenduari buruzko fitxa teknikoa. Granjako gaixotasunen identifikazio-
fitxak (orokorra eta banakoa). Ustiategiaren produkzioarekin eta egiturarekin lotutako helburuen txostenak eta indizeak. 
Programa sanitarioaren eta sendagai-moten erregistroa, eta sendagai horiek administratzea, maneiatzea eta 
biltegiratzea. Hil aurretik itxaron beharreko denboren erregistroa. Elikagaiaren nutrizio-osaerari buruzko fitxa teknikoak. 
Nutrizio-premiei buruzko fitxa teknikoak, produkzio-unearen arabera. Ustiategian jarduteko barne-protokoloak. Jarduera 
arautzeko araudia. Produkzioari buruzko parteak edo egoera-orriak. Produkzioa, ugalketarakoen errolda, bizirik 
jaiotakoak eta hilda jaiotakoak kontrolatzeko grafikoak. Ingurumen-parametroak kontrolatzeko grafikoak. 
 
 
 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIKO INSTALAZIOAK, MAKINAK ETA 
EKIPAMENDUAK MUNTATZEA ETA MANTENTZE-LANAK EGITEA 

 
Kodea: UC0006_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak eta ekipamenduak muntatzea, ingurunera eta produkzio-sistemara 
egokitutako materialak erabiliz eta espezifikazio teknikoei jarraikiz.  

BI1.1 Ustiategiaren produkzio-sistemarako egokiak diren makinak, ekipamenduak, lanabesak eta erremintak 
erabiliz prestatzen da lurra. 
BI1.2 Instalazioen eta ekipamenduen oinarrizko egiturak espezifikazio teknikoei jarraikiz antolatzen dira. 
BI1.3 Sistemak aldizka egiaztatzen dira anomaliak eta funtzionamendu-parametroen alterazioak detektatzeko. 
BI1.4 Sistemen matxura sinpleak eragiketa egokiekin konpontzen dira, matxuratutako edo higatutako elementuak 
ordeztuta. 
BI1.5 Instalazioak eta ekipamenduak laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko ezarritako araudia 
betez muntatzen dira. 13 
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LB2: Instalazioak egokitzea ezarritako espezifikazio teknikoen arabera mantentzeko. 
BI2.1 Lokalak eta instalazioak prozedura egokiei jarraikiz garbitzen eta desinfektatzen dira; horrez gain, 
egiaztatzen da ez dagoela hondakin organikorik, eta hurrengo batean erabili ahal izateko prestatuta eta egokituta 
daudela, betiere ezarritako protokoloen arabera. 
BI2.2 Ustiategiko intsektu-garbiketa eta arratoi-garbiketa behar den maiztasunez egiten da, produktu eta prozedura 
egokiak erabiliz, ezarritako programa espezifikoaren arabera. 
BI2.3 Garbitzeko, desinfektatzeko eta intsektu-garbiketa egiteko ekipamenduak egin beharreko eragiketen arabera 
eta ezarritako lan-prozedurei jarraikiz prestatzen eta maneiatzen dira. 
BI2.4 Garbitzeko, desinfektatzeko eta intsektu-garbiketa egiteko baimendutako produktuak teknika egokiekin, 
gomendatutako dosiekin eta arauzko erregistroak eginez aplikatzen dira, betiere indarreko araudiaren arabera. 
BI2.5 Ustiategiko instalazio elektrikoak, ur-hornidurako instalazioak eta klimatizazio-sistemak egiaztatzeko, egoera 
onean dauden eta behar bezala dabiltzan aztertzen da. 
BI2.6 Lokaletako ingurumen-parametroak aldizka-aldizka egiaztatzen eta erregulatzen dira, eta animalien 
premietara egokitzen dira ezarritako protokoloaren arabera. 
BI2.7 Sortutako hondakinen biltegiratzea eta/edo desagerraraztea, baita hondakinen birziklatzea ere, bakoitzari 
dagokion leku egokian egiten da, laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko ezarritako araudia 
betez. 

LB3:  Ustiategiko makinak eta ekipamenduak mantentzea eta erregulatzea eta funtzionamendu-egoera egokian 
kontserbatzea, produkzio-prozesuan aldaketarik ez izateko. 

BI3.1 Makinak eta ekipamenduak ezarritako eskuliburuetan eta/edo protokoloetan adierazitako prozedurekin eta 
maiztasunez berrikusten eta mantentzen dira. 
BI3.2 Makinak eta ekipamenduak mantentze-lanei buruzko eskuliburuetan adierazitako maiztasunarekin 
kontrolatzen dira. 
BI3.3 Makinen eta ekipamenduen matxura sinpleak eragiketa eta ordezko pieza egokiekin konpontzen dira. 
BI3.4 Makinak, ekipamenduak, lanabesak eta tresnak eskatzen den lan-erritmoaren eta eragiketa bakoitzaren 
eskakizunen arabera hautatzen dira, etenaldiak edo itxarote-denborak saihestuz. 
BI3.5 Traktoreak eta makinak egin beharreko lana kontuan hartuta akoplatzen eta maneiatzen dira, 
funtzionamendua, maneiua eta doitasuna kontrolatuta eta ezarritako lan-erritmoaren arabera. 
BI3.6 Makinak, ekipamenduak, lanabesak eta erremintak erabili ondoren, leku egokietan ordenatzen eta kokatzen 
dira, eta hurrengo batean berriz erabili ahal izateko erabilera-baldintza egokietan. 
BI3.7 Ustiategiko makinak eta ekipamenduak laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko ezarritako 
araudia betez mantentzen eta erregulatzen dira. 

LB4: Instalazioetan egon bitartean eta makinekin, ekipamenduekin, lanabesekin eta erremintekin gauzatu beharreko 
eragiketak gauzatu bitartean laneko arriskuak prebenitzeko arauak kontuan hartuta jardutea, arrisku pertsonalak eta 
orokorrak prebenitzeko. 

BI4.1 Instalazio, makina, ekipamendu, lanabes eta erremintei dagokienez, horien erabilerarekin lotutako arriskuak 
eta dagozkien segurtasun- eta higiene-arau espezifikoak ezartzen dira. 
BI4.2 Langileak instalazioetan dauden bitartean, eta makinak, ekipamenduak, lanabesak eta erremintak 
maneiatzen diren bitartean, gai horren inguruko araudian ezarritako ardura- eta babes-neurriak betetzen dira. 
BI4.3 Egin beharreko lanerako norbera babesteko eskatzen diren ekipamenduak behar bezala erabiltzen dira. 
BI4.4 Makinekin, ekipamenduekin, lanabesekin eta erremintekin egindako zereginak horietako bakoitzerako 
ezarritako segurtasuneko eta arriskuak prebenitzeko arau espezifikoen arabera gauzatzen dira. 
BI4.5 Produktuak eta materialak kasu bakoitzean egokiak diren babes-neurriak hartuz manipulatzen dira. 
BI4.6 Istripu-kasuan osasun-laguntzako eta lehen laguntzako oinarrizko teknikak aplikatzen dira azkar. 
BI4.7 Lehen laguntzetarako botika-kutxa hornitzen da eta erabiltzeko egoera egokian mantentzen da. 

 
 
 
 
 

Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Makina autopropultsatuak produktu sanitarioak aplikatzeko, lehengaiak eta animaliak kargatzeko, deskargatzeko eta 
garraiatzeko, garbitzeko, elikatzeko eta abeltzaintzako produktuak ateratzeko eta kontserbatzeko. Makinen eta 
ekipamenduen mantentze-lanak egiteko eta horiek konpontzeko tresnak. Lan-aulkiak, jasotze- eta desplazamendu-
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deposituak, erreminta-sortak, zulagailua, katu hidraulikoak, koipeztatze-ekipamenduak, konpresorea, erregaiak eta 
lubrifikatzaileak biltegiratzeko deposituak. Abeltzaintzako instalazioak, makinak eta ekipamenduak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Makinak, ekipamenduak, lanabesak eta erremintak egokitzeko, mantentzeko eta maneiatzeko eragiketak, animalien 
premien eta ustiategiaren maneiuaren arabera egiten direnak. Instalazio eta ekipamendu txikien muntaketa. Instalazio 
eta ekipamenduen mantentze-lanak. 
Erabilitako edo sortutako informazioa 
Zerbitzu-eskuliburuak. Makinei eta ekipamenduei buruzko eskuliburuak. Lan-prestazioei buruzko informazio teknikoa. 
Erabili beharreko makinen aukerei eta mugei buruzko informazio teknikoa. Abeltzaintzako makinen eta instalazioen 
mantentze-lanei buruzko eskuliburu teknikoak. Laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia. Garraioari buruzko 
araudia. Produkzio ekologikoari buruzko araudia. 
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III PRESTAKUNTZA  
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3 

1. prestakuntza-modulua:  
UGALKETARAKO ETA HARAGI NAHIZ ARRAUTZETARAKO 

HEGAZTIEN PRODUKZIOA 
 

2. prestakuntza-modulua:  
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIKO INSTALAZIOAK, MAKINAK 

ETA EKIPAMENDUAK 
 

3. prestakuntza-modulua:  
HEGAZTI-PRODUKZIO INTENTSIBOKO LANEKOAK EZ DIREN 

LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1 1. prestakuntza-modulua:  
UGALKETARAKO ETA HARAGI NAHIZ ARRAUTZETARAKO HEGAZTIEN 
PRODUKZIOA 
 
Kodea: MF0281_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0281_2: Ugalketarako eta haragi nahiz arrautzetarako hegaztiak 
produzitzea. 
 
Iraupena: 120 ordu 
 
1.1 prestakuntza-atala 
ERNALKETA-PROZESUA ETA HEGAZTIAK ETA ARRAUTZAK HARTZEKO ETA 
MANEIATZEKO ERAGIKETAK 
 
Kodea: UF0017 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Animaliak hartu aurretik pabiloietan egin beharreko eragiketak deskribatzea. 

EI1.1 Saneamendu-hutsaldiaren ekintzak eta abantailak azaltzea.  
EI1.2 Hegazti-granjetako hondakin solidoak ateratzeko prozesua eta nora eramaten diren adieraztea. 
EI1.3 Ohearen banaketaren aurreko kontrolak zerrendatzea. 
EI1.4 Uraren eta pentsuaren hornidura kontrolatzeko beharrezkoak diren ekintzak zehaztea. 
EI1.5 Hegazti-pabiloietako ingurumen-parametroen kontrol-fitxak interpretatzea. 
EI1.6 Abeltzaintzako ustiategietan animaliak babesteko neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea, 
pabiloien prestakuntzako eragiketei dagozkionak. 
EI1.7 Hegazti-pabiloi bateko dena barruan/dena kanpoan maneiu-sisteman, honako hauek deskribatzea: 

- Barneko eta kanpoko izurriak kontrolatzeko sistema. 
- Instalazioak eta ekipamenduak garbitzeko sistemak. 
- Instalazioak eta ekipamenduak intsektuz garbitzeko eta desinfektatzeko sistemak. 

A2: Hegaztiak (ugalketarako hegaztiak, hazkuntzarako, aurrera hazteko eta gizentzeko animaliak eta erruleak) hartzeko eta 
maneiatzeko zereginak behar bezala egitea. 

EI2.1 Hegaztien oinarrizko ezaugarri morfologikoak eta fisiologikoak deskribatzea. 
EI2.2 Hegaztien ugalketa-aparatuaren zati anatomikoak identifikatzea. 
EI2.3 Animalien jatorriari buruzko dokumentazioak bete behar dituen eskakizunak zerrendatzea. 
EI2.4 Sortak osatzeko irizpideak adieraztea, maneiua, elikadura eta animalien ongizatea optimizatzearren. 
EI2.5 Hegaztiak iristean eta ugalketako nahiz produkzioko zikloetan pabiloietan izan behar diren ingurumen-parametroak 
adieraztea. 
EI2.6 Hegaztien janontziek eta edontziek bete behar dituzten ezaugarriak (teknikoak, kokapena, kantitatea...) 
identifikatzea, hegazti guztiek kalitatezko uraren eta pentsuaren kontsumo homogeneoa egiten dutela ziurtatzeko eta 
maximizatzeko. 
EI2.7 Pentsuaren administrazio eta kontsumo egokia eginda hegaztiekin lortzen diren onurak (ugalketari edo 
produkzioari dagokienez) definitzea. 
EI2.8 Elikagaiak banatzeko sistema, tarteak, pentsuaren aurkezpena eta kalitate-kontrolak deskribatzea, elikagaien 
kontsumoa zehaztearren. 
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EI2.9 Hegaztiei pentsua ematea, ugalketako edo produkzioko zein egoeratan dauden arabera. 
EI2.10 Zaintzeko eta zauritutako animaliak, mantsoago hazten direnak edo bizitasun txikikoak detektatzeko irizpideak 
adieraztea: neurri zuzentzaileak, taldetik bereiztea eta/edo desagerraraztea. 
EI2.11 Abeltzaintzako ustiategietan animaliak babesteko neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak aipatzea, 
oro har, eta, bereziki, oilo erruleak babesteko gutxieneko neurriak, hegaztiak (ugalketarako hegaztiak, hazkuntzarako, 
aurrera hazteko eta gizentzeko animaliak eta erruleak) hartzeko eta maneiatzeko zereginei dagozkionak. 
EI2.12 Granjara iritsi diren hegaztien (ugalketarako hegaztiak, hazkuntzarako, aurrera hazteko eta gizentzeko animaliak 
eta erruleak) sorta jakin baten kasuan: 

- Behar izango diren espazioak eta instalazioak kalkulatzea. 
A3: Ernaldutako arrautzak maneiatzeko zereginak behar bezala egitea. 

EI3.1 Inkubatzeko modukoak diren ernaldutako arrautzen kalitate-irizpideak azaltzea. 
EI3.2 Ernaldutako arrautzak maneiatzeko eta erretiratzeko sistemak deskribatzea eta egoki manipulatzeko modua 
azaltzea. 
EI3.3 Inkubatzeko diren ernaldutako arrautzetan akatsak identifikatzea. 
EI3.4 Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea, ernaldutako arrautzak maneiatzeko zereginei dagozkienak. 

A4: Inkubagailua, jaiotegia eta bidalketa-aretoa maneiatzea, jaiotako bideragarrien kopurua maximizatzeko. 
EI4.1 Inkubagailua, jaiotegia eta bidalketa-aretoa garbitzeko, desinfektatzeko, intsektuz garbitzeko eta fumigatzeko 
prozedurak deskribatzea. 
EI4.2 Ernaldutako arrautzak garbitzeko eta desinfektatzeko prozedurak, erabilitako produktuak eta ezarritako prozedurak 
adieraztea. 
EI4.3 Ernaldutako arrautzak inkubatzeko sortatan taldekatzeko irizpideak azaltzea, baita oilaskoen garapenean horrek 
duen eragina ere. 
EI4.4 Oilaskoak jaiotegitik erretiratzeko eta sailkatzeko irizpideak azaltzea, gizentzeko edo ugalketarako diren arabera. 
EI4.5 Egun bateko oilaskoei txertoak jarri eta azazkalak eta mokoak moztea, material eta teknika egokiak erabilita. 
EI4.6 Egun bateko oilaskoei aplikatu beharreko zaintza sanitario eta ingurumen-parametro egokiak laburtzea. 
EI4.7 Abeltzaintzako ustiategietan animaliak babesteko neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena 
babesteko neurriak adieraztea, inkubagailuaren, jaiotegiaren eta oilaskoen bidalketa-aretoaren maneiuari dagozkionak. 

A5: Kontsumitzeko diren arrautzak erruten direnetik sailkapen-zentrora iristen diren arte maneiatzeko zereginak egoki egitea. 
EI5.1 Arrautzaren egitura definitzen duten zatiak deskribatzea. 
EI5.2 Kontsumitzeko diren arrautzen kalitate-irizpideak azaltzea. 
EI5.3 Arrautzak maneiatzeko eta biltzeko sistemak adieraztea eta egoki manipulatzeko modua azaltzea. 
EI5.4 Kontsumitzeko diren arrautzak identifikatzeko eta etiketatzeko sistemak deskribatzea. 
EI5.5 Arrautzak garbitzeko prozedurak, erabilitako produktuak eta ezarritako prozedurak adieraztea. 
EI5.6 Kontsumitzeko diren arrautzak sailkatzeko irizpideak zehaztea. 
EI5.7 Sailkapen-aretoa, hozte-kamera eta biltegiak garbitzeko, desinfektatzeko, intsektuz garbitzeko eta fumigatzeko 
prozedurak deskribatzea. 
EI5.8 Laneko arriskuak prebenitzeko eta elikadura-segurtasunari buruzko neurriak adieraztea, kontsumitzeko diren 
arrautzak maneiatzeko zereginei dagozkienak. 

Edukiak: 
1. Hegaztiak: produkzio-intereseko espezieak eta arrazak. 

- Hegaztien ezaugarri orokorrak. 
- Produkzio-interesa duten hegazti-espezie nagusiak. 
- Arrazak: 

• Produkzio-ezaugarriak. 
• Espezializazioa. 
• Larrekotasuna. 

2. Hegazti-aziendaren morfologia eta fisiologia. 
- Hegazti-aziendaren morfologia. 
- Arnasketa- eta zirkulazio-aparatuaren fisiologiari eta anatomiari buruzko nozioak. 
- Hegaztien digestio-aparatuaren fisiologiari eta anatomiari buruzko nozioak: osagai nagusiak identifikatzea. 
- Elikagaien digestioa eta digerigarritasuna. 
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3. Errute-zikloa: Arrautzak. 
- Arren eta emeen ugalketa-aparatuaren fisiologiaren eta anatomiaren oinarrizko elementuak. 
- Erruten hasteko une optimoa. Errute-kurba. 
- Argiztapeneko programa-motak errute-zikloan. 
- Hegaztien pisuaren kontrola errute-aldian. 
- Lokatasunaren prebentzioa. 
- Arrautza-bilketa aldizka egitea, arrautzak ez hausteko eta oiloa loka ez jartzeko. 
- Arrautza emankorren laginak hartzeko eskakizunak, laborategiak aztertzearren. 
- Ar-eme ratioak ugalketarako. 
- Ugalketarako oiloen antzutasun-kausak. 
- Arrautzen osaera eta ezaugarriak: arrautza osatzeko prozesua, arrautzaren egitura definitzen duten zatiak. 
- Arrautzaren kalitatearen ebaluazioa: 

• Azalaren lodiera eta hausturarekiko erresistentzia. 
• Albumenaren edo arrautza-zuringoaren trinkotasuna. 
• Gorringoaren pigmentazioa eta trinkotasuna. 

4. Arrautzen bilketa, sailkapena, kontserbazioa, biltegiratzea eta garraioa. 
- Arrautzak biltzeko eta garraiatzeko sistemak: 

• Arrautzak eskuz edo automatokiko jasotzeko sistemak. 
• Kaiolen uhal garraiatzaileak. 
• Uhal garraiatzaile kolektoreak. 
• Uhal garraiatzailearen kadentzia egokia. 
• Arrautzen akatsak. 

- Arrautzak sailkatzeko eta kokatzeko irizpideak: 
• Aire-kameraren altueraren arabera. 
• Kutikularen eta azalaren egoera. 
• Zuringoaren eta gorringoaren egoera. 
• Egoera sanitarioaren eta bakteriologikoaren arabera. 
• Pisuaren arabera. 

- – Arrautzak kontserbatzeko eskakizunak: 
• Aurrez hoztea. 
• Hozte-kameraren aireztapena. 
• Hozte-kameraren tenperatura. 
• Hozte-kameraren hezetasuna. 
• Arrautzen antolaera kameraren barruan. 
• Arrautzen kontserbazio desegokiaren ondoriozko gorabehera-motak. 
• Arrautzak merkaturatzeko modalitateak. 

- Arrautzen garbiketa, desinfekzioa eta biltegiratzea: 
• Laginak hartzea arrautzen azterketa higieniko-sanitarioa egiteko. 
• Arrautzen izerditzearen kontrola. 
• Ontzien garbitasuna eta higienizazioa. 
• Biltegiaren eta hozte-kameraren garbiketa eta desinfekzioa. 
• Sailkatutako arrautzen biltegiratzea. 
• Instalazioaren eta biltegiaren desinfekzioa, intsektu-garbiketa, arratoi-garbiketa eta desparasitazioa. 

5. Inkubatzeko instalazioa eta jaiotegiak. 
- Ugalketarako oiloen adin optimoa arrautzak inkubatzeko. 
- Arrautzen pisu optimoa inkubagailuan sartzeko. 
- Inkuba daitezkeen arrautzak fumigatzeko sistemak. 
- Arrautzen inkubagarritasunaren kontrola. 
- Arrautza-oilaskoa denbora-tartea inkubatzeko instalazioan. 
- Inkubazio-aretoaren tenperatura egokia. 
- Inkubazio-aretoaren hezetasun-maila egokia. 
- Aire-berriztapena inkubaziorako. 
- Arrautzaren pisuaren bilakaera inkubazioan. 
- Arrautza egoki ipintzea inkubazio-makinan. 
- Arrautzei buelta ematea inkubazioan. 20 
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- Arrautzak zabaldu baino bi egun lehenago jaiotzeko makinara transferitzeko eskakizunak. 
- Arrautzen posizio zuzena jaiotzeko garaian. 
- Hezetasunaren garrantzia jaiotzeko makinan. 
- Oilaskoak jaiotegitik erretiratzea. 
- Oilaskoen sailkapena gizentzeko edo ugalketarako diren arabera. 
- Ugalketarako izango direnei hatzak moztea. 

6. Erruteko hegaztien hazkuntza eta aurrerakoen hazkuntza. 
- Espainiako hegazti-aziendaren errolda eta bilakaera. 
- Erruteko hegazti-aziendaren leinu nagusiak. 
- Oilaskoen sexua bereizteko metodo ohikoenak. 
- Ugalketarako izango diren oiloak metalezko uztaien bitartez identifikatzea. 
- Bero-iturri gehigarri baten ekarpenaren garrantzia hasierako 48 bizitza-ordutan. 
- Mokoa moztea. 
- Gandorra moztea. 
- Hasierako 48 ordu horietatik aurrera argiztapen beherakorreko programak. 
 

7. Elikadura eta hegaztien (ugalketarako hegaztiak, hazkuntzarako, aurrera hazteko eta 
gizentzeko animaliak eta erruleak) elikaduran eragiten duten faktoreak. 
- Elikaduraren kontzeptua. 
- Elikagaien nutrizio-printzipioak. 
- Animalien nutrizio-premiak. 
- Anoaren kontzeptua. 
- Anoa-motak. 
- Elikagai-motak hegazti-aziendarentzat. 
- Elikagaien nutrizio-osaeran eragiten duten faktoreak. 
- Premien kalkulua: elikadura-taulen maneiuari buruzko nozioak. 
- Anoaren osagaien kalitatea eta nutrizio-balioa. 
- Bitamina- eta mineral-zuzentzaileak. 
- Anoak aukeratzeari buruzko nozioak, gutxieneko kostuarekin orekatuta. 
- Elikagaiak eta elikaduran erabiltzen diren nekazaritza eta industriako azpiproduktuak. 
- Pentsu-motak. 
- Pentsuei gehigarriak eranstea. 
- Bitamina- eta mineral-zuzentzaileak egitea. Pentsuaren eta uraren banaketa. 
- Gizentzeko hegaztien leinuak eta lerroak. 
- Estresaren aurka prestatutako pentsua ematea. 
- Pentsuan kokzidio estatikoak gehitzea. 
- Animaliak gizentzeko pentsuen formulazioari buruzko nozioak. 
- Hasierako eta amaierako pentsuak. 
- Gizentzeko hegaztiak hazteko gehigarriak gehitzea. 
- Eguneko irabaziaren kalkulua transformazio-kontrolean. 
- Transformazio-indizearen kalkulua transformazio-kontrolean. 
- Hiltzeko une optimoa. 
- Gizentzeko hegaztien pabiloia husteko metodoak. 
 

8. Elikagaiak banatzeko eta kontserbatzeko sistemak. 
- Ur-premien kalkulua. Uraren garrantzia eta ezaugarriak elikaduran. 
- Elikagaien kontserbazioa eta biltegiratzea. 
- Elikagaien banaketa, eskuz eta mekanizatua. 
- Pentsuen kontserbazioa eta biltegiratzea. 
- Gizendegiaren maneiua. 
- Sorta homogeneoak taldekatzea gizentze-unearen arabera. 
- Oilaskoen pisaketa. 
- Pisaketaren emaitzak egiaztatzea aldez aurretik ezarritako patroiari jarraikiz. 
- Haragi-errendimendua eta gorpuzkiaren ezaugarriak. 
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1.2 prestakuntza-atala 
KONTROL SANITARIOA ETA BIOSEGURTASUN-ARAUAK HEGAZTIETAN ETA 
GRANJETAN 
 
Kodea: UF0018 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6 eta LB7 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hegaztien osasunean izan daitezkeen gorabeherak detektatzea gaixotasun-sintomak, -seinaleak behatuta, eta 
albaitariak agindutako sendatzeko tratamenduak aplikatzea. 

EI1.1 Osasunean gorabeherak adierazten dituzten seinale eta sintoma indibidualak identifikatzea. 
EI1.2 Gaixotasun kolektiboetarako joeraren adierazgarri diren taldeko portaerak edo ezarritako parametroekiko 
desbideratzeak interpretatzea. 
EI1.3 Gaixo dauden animaliak zaintzeko irizpideak eta isolamenduko neurriak deskribatzea. 
EI1.4 Laginak hartzeko prozedurak eta sendagaiak egoki emateko prozedurak azaltzea. 
EI1.5 Sendagai-produktuen mota guztiak eta maneiatzeko moduak aipatzea, emateko moduaren arabera (injektagarria, 
topikoa, ahotik pentsutan edo edateko uretan), egoki aplikatzearren. 
EI1.6 Abeltzaintzako ustiategietan animaliak babesteko neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko eta elikadura-
segurtasuneko neurriak adieraztea, animalien osasunarekin lotutako prozesuei dagozkionak. 

A2: Ustiategiaren prebentzioko programa sanitarioaren jardunak antolatzea, baita sendagaiak egoki biltegiratuta eta 
kontserbatuta egotea ere, erregistro-sistemaren bitartez. 

EI2.1 Ektoparasitoen eta endoparasitoen prebentzioko kontrol-ekintzak identifikatzea, animalien osasuna ziurtatzearren. 
EI2.2 Hegaztiak iristean egin beharreko prebentzio-ekintzak zerrendatzea, hobeto egokitu eta garatu daitezen 
ahalbidetzeko. 
EI2.3 Egin beharreko tratamenduen zerrenda baten aurrean, bakoitzaren kasuan erabili behar den materialik egokiena 
adieraztea. 
EI2.4 Sendagaien errezetak egoki interpretatzea zuzen erabiltzeko, eta indarreko araudiaren arabera kontserbatzea. 
EI2.5 Animaliei sendagaiak aplikatzearen ondoriozko erregistroaren eremuak zerrendatzea. 
EI2.6 Elikagaiak biltegiratzeko eta kontserbatzeko metodoak deskribatzea. 
EI2.7 Laginak hartzea laborategira bidaltzeko, gerora aztertzea ahalbidetuko duten nahitaezko kalitate-irizpideak beteta. 
EI2.8 Abeltzaintzako ustiategietan animaliak babesteko neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak adieraztea, 
ustiategiko prebentzioko programa sanitarioarekin eta elikagaiak biltegiratze eta kontserbatzearekin loturik daudenak. 

A3: Jardunbide egokien kodeak eta biosegurtasuneko oinarrizko irizpideak zorrotz aplikatzea hegazti-granjetan. 
EI3.1 Hegazti-ustiategietako biosegurtasuneko oinarrizko irizpideak deskribatzea. 
EI3.2 Instalazioetako babeseko eta isolamenduko sistemak azaltzea. 
EI3.3 Granjan sartzen diren langileen eta ibilgailuen jardun-protokoloa interpretatzea. 
EI3.4 Pertsonen eta ibilgailuen sarrera kontrolatzeko beharrezkoak diren erregistroaren eremuak eta dokumentazioa 
zehaztea. 
EI3.5 Hegazti-granjetako maneiuaren jardunbide egokien kodea deskribatzea. 
EI3.6 Sendagaiak biltegiratzeko eta kontserbatzeko modu egokia azaltzea. 
EI3.7 Abeltzaintzako ustiategietan animaliak babesteko neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko eta elikadura-
segurtasuneko neurriak adieraztea, hegazti-granjetako jardunbide egokiekin eta biosegurtasuneko irizpideekin loturik 
daudenak. 

Edukiak: 
1. Abikulturako tratamendu higienikoak. 

- Higieneak eta norbere garbitasunak abeltzaintzan duen garrantzia. 
- Hegaztien desinfekzioa, intsektu-garbiketa eta desparasitazioa. 
- Desinfektatzaile-motak eta nola jokatzen duten. 22 
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- Intsektu-garbiketa: intsektizidak aplikatzeko teknikak eta intsektiziden arazo sanitarioak. 
- Uraren klorazioa. 

2. Tratamendu sanitarioak abikulturan. 
- Gaixotasuna: kontzeptua. 
- Ugalketarako hegaztien konstante normalak eta patologikoak. 
- Gaixotasun-tipologia: parasitoek eragindakoak, infekzioek eragindakoak, metabolikoak eta mekanikoak. 
- Abitaminosi nagusiak. 
- Immunitatearen oinarrizko kontzeptuak: antigeno-antigorputz erreakzioa. 
- Granjako hegaztien txertaketa-programa eta -egutegia. 
- Txertoaren kontzeptua: hegazti-aziendarentzako txerto-motak. 
- Estresaren kontzeptua: hartu beharreko neurriak. 
- Terapia kontzeptua. 
- Antibiotiko- eta sulfamida-motak. 
- Animaliak isolatzeko kausak: kutsatzen diren gaixotasunak. 
- Laginak hartzean eta laborategira bidaltzean bete beharreko eskakizunak. 
- Kokzidiosiaren prebentzio-metodoak. 

3. Lanaren antolamendua. 
- Lan-metodo orokorrak: jardunerako errutinak granjaren maneiuan. 

4. Programa informatikoak. 
- Jarduerarekin lotutako programa informatikoak ezagutzea eta maneiatzea. 

5. Jarduerarekin lotutako araudia. 
- Abeltzaintzako instalazioen eraikuntzari eta maneiuari buruzko lege-premiak. 
- Ingurumenari buruzko lege-premiak. 
- Muga higieniko-sanitarioak arrautza-manipulatzaileentzat, arrautzak manipulatu, kontserbatu eta merkaturatzeko, 

eta azienda garraiatzeko. 
- Enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko plana. 
- Ugalketarako hegaztiei txertoak aplikatzeari buruzko arauak, baita gorpuak desagerrarazteari buruzkoak ere. 

 
 
 
 
 
 

2 2. prestakuntza-modulua:  
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIKO INSTALAZIOAK, MAKINAK ETA 
EKIPAMENDUAK 
 
Kodea: MF0006_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0006_2: Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak, makinak eta 
ekipamenduak muntatzea eta mantentze-lanak egitea. 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Abeltzaintzako instalazioak prestatzeko, garbitzeko, desinfektatzeko, intsektu-garbiketa egiteko, arratoi-garbiketa egiteko 
eta egokitzeko eragiketak —premien eta hondakinak behar bezala desagerraraztearen eta azpiproduktuak aprobetxatzearen 
arabera programatuta daudenak— egitea. 

EI1.1 Instalazioen eta horien erregulazio- eta kontrol-gailuen erabilera eta funtzionamendua azaltzea. 
EI1.2 Animaliak instalazioan sartu aurretik (dena barruan dena kanpoan sistema) gauzatu beharreko jardunak zehaztea 
eta azaltzea. 23 
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EI1.3 Garbitzeko, desinfektatzeko, intsektu-garbiketa egiteko, arratoi-garbiketa egiteko eta egokitzeko eragiketak egiteko 
ekipamendu eta produktu egokiak ez ezik, horiek erabiltzeko baldintzak ere identifikatzea eta zerrendatzea. 
EI1.4 Txizak eta simaurrak kudeatzeko eta gorpuak kentzeko kudeaketan gauzatu behar diren jardunak zehaztea eta 
azaltzea. 
EI1.5 Abeltzaintzako ustiategietan animaliak babesteko neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko, ingurumena 
babesteko eta elikadura-segurtasuneko neurriak —instalazioak egokitzeko eragiketei eragiten dietenak— adieraztea. 
EI1.6 Behar bezala identifikatutako instalazio baten kasu praktiko batean: 

- Instalazioko elementuak prest jartzea, ondoren abian jartzeko. 
- Instalazioaren elementuak abian jartzea eta gelditzea. 
- Kontrolatzeko eta erregulatzeko elementuen funtzionamendua egiaztatzea. 
- Garbitzeko, desinfektatzeko, intsektu-garbiketa egiteko, arratoi-garbiketa egiteko eta egokitzeko lanak une eta 

baldintza egokietan egitea. 
- Norberaren segurtasunerako neurriak aplikatzea. 
- Instalazioa behar bezala maneiatzea. 

A2:  Abeltzaintzako instalazioen muntaketa-eragiketak eta (erabilerako) lehen mailako mantentze-lanak behar den 
segurtasunarekin egitea. 

EI2.1 Ustiategian jarritako sistemen eta horien erregulazio- eta kontrol-gailuen erabilera eta funtzionamendua azaltzea. 
EI2.2 Ustiategian jarritako sistemen osagaiak deskribatzea.  
EI2.3 Sistema osagarrien (instalazio elektrikoak, ur-instalazioak, aireztapen-instalazioak, berokuntza-instalazioak eta 
klimatizazio-instalazioak) osagaiak eta horien mantentze-lanak deskribatzea. 
EI2.4 Abeltzaintzako instalazio txikiak muntatzeko prozesuak, materialak eta baliabideak deskribatzea. 
EI2.5 Mantentze-lan nagusiak azaltzea, eskatzen diren argibide teknikoak kontuan hartuta. 
EI2.6 Ustiategiko instalazioetan eta biltegietan behar diren aireztapen-, berokuntza- eta klimatizazio-baldintzak 
deskribatzea. 
EI2.7 Prestakuntza handiagoko langileak behar dituzten mantentze-lanak identifikatzea. 
EI2.8 Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak —abeltzaintzako instalazioen erabilerako mantentze-lanei eragiten 
dietenak— adieraztea. 
EI2.9 Kasu praktiko batean (simulazioko instalazio elektrikoa, ur-instalazioa, aireztapen-instalazioa, berokuntza-
instalazioa edo klimatizazio-instalazioa), honako lan hauek egin behar dira: 

- Konponketa- eta mantentze-lanak egitea. 
- Elementu elektriko sinpleak (argiztapena, entxufeak, etengailuak, fusibleak) muntatzea eta desmuntatzea. 
- Hodiak, balbulak, iragazkiak eta bestelako elementu sinpleak muntatzea eta desmuntatzea ur- eta berokuntza-

instalazioetan. 
- Argi akastuneko linea elektrikoak konektatzea eta isolatzea. 
- Instalazioa abian jartzea eta gelditzea. 

EI2.10 Ekipamendu edo instalazio txiki bat muntatzeko kasu praktiko batean, honako lan hauek egin behar dira: 
- Sistemaren elementu sinpleak muntatzea eta desmuntatzea. 
- Sistemak muntatu ondoren, behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzea. 
-  Aurreko eragiketak trebetasunez egitea, eskatutako lan-erritmoak eta lan-kalitateak lortzea, eta laneko 

arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatzea. 
A3: Makinak erregulatzea eta horiekin jardutea, laneko arriskuak prebenitzeko arauei jarraikiz, arrazoizko errendimendua 
lortzeko. 

EI3.1 Makinei eragiteko mekanismoak deskribatzea. 
EI3.2 Ekipamenduen funtzioei eragiteko prozesua azaltzea, fabrikatzailearen argibideei jarraikiz. 
EI3.3 Ekipamenduak erregulatzeko eta doitzeko prozedurak deskribatzea, lan-baldintzen arabera. 
EI3.4 Makinak eta ekipamenduak erabiltzeari dagokionez, segurtasun-arauak adieraztea, arriskuak —norberarenak eta 
orokorrak— saihesteko. 
EI3.5 Makinak maneiatzeko prozesuei eragiten dieten neurriak —laneko arriskuak prebenitzekoak— adieraztea. 
EI3.6 Kasu praktiko batean: 

- Eragiteko elementuak eta horien funtzioa identifikatzea. 
- Lan-aldagai zuzenak (abiadura, doikuntzak eta erregulazioak, ibilbideak eta laneko zirkuituak) zehaztea. 
- Traktoreekin eta trakzio-ekipamenduekin trebetasunez jardutea, eskatzen diren lan-erritmoak eta -kalitatea 

lortuz. 
- Erabilitako makinak eta ekipamenduak erregulatzea, oinarrizko segurtasun-arauak aplikatuz eta eskatzen diren 

lan-erritmo eta -kalitateak lortuz. 
- Makinen eta ekipamenduen lan-ahalmenak, errendimenduak eta efizientziak kalkulatzea. 

24 
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A4: Makinak eta ekipamenduak erabiltzeko mantentze-lanak, eta makina eta ekipamendu horien oinarrizko konponketak eta 
egokitzapen sinpleak gauzatzeko eragiketak egitea, materialak eta lanabesak behar den trebetasunez eta modu garbian eta 
seguruan erabiliz. 

EI4.1 Ustiategiko makinen eta ekipamenduen mantentze-lan nagusiak eta eragiketa horien maiztasuna deskribatzea eta 
mantentze-lanetako programaren argibide eta agindu teknikoak interpretatzea. 
EI4.2 Lehen mailako mantentze-lanak eta oinarrizko konponketa egiteko behar diren lanabesak eta erremintak 
deskribatzea. 
EI4.3 Ustiategiko makinen mantentze-lanak egiteko erabilitako inplementu, ordezko tresna eta material garrantzitsuenen 
(olioak, iragazkiak, erregaiak, uhalak, uhal garraiatzaileak, amaigabeak eta bestelakoak) ezaugarriak azaltzea. 
EI4.4 Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak —ustiategiko makinak eta ekipamenduak erabiltzeko mantentze-lanei 
eragiten dietenak— adieraztea. 
EI4.5 Espezifikazio teknikoei nahiz erabilera-espezifikazioei dagokienez behar bezala zehaztatutako makina edo 
ekipamendu baten kasu praktiko batean: 

- Makinaren edo ekipamenduaren lehen mailako mantentze-lanak egiteko une bakoitzean egin behar diren 
eragiketak deskribatzea. 

- Dagozkien mantentze-lanak egiteko behar diren lanabesak zehaztea. 
- Hautatutako erremintak trebetasunez maneiatzea. 
- Langile espezializatuek tailerrean egin behar dituzten konponketak edo hobekuntzak eta ustiategian bertan 

egin daitezkeenak bereiztea. 
- Makinaren mantentze-lanak egin ostean, makina behar bezala dabilela egiaztatzea. 
- Egindako mantentze-lanak eta ikusitako gorabeherak erregistratzea, eragiketa errepikatzeko gomendatzen den 

denbora adieraziz. 
- Laneko arriskuak prebenitzeko arauak aplikatzea. 
- Mantentze-lanen hondakinak desagerraraztea laneko arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko 

arauak betez. 
A5: Laneko arriskuak prebenitzeko neurriak ustiategiko instalazioetan eta makinen eta ekipamenduen erabileran aplikatzea, 
neurri horiek lan-egoeretara egokituz eta ingurumena zainduz. 

EI5.1 Ustiategian erabilitako makinek eta ekipamenduek nahiz instalazioek bete behar dituzten eskakizun higienikoak 
eta norberaren segurtasunari buruzko eskakizunak azaltzea eta horiek behar bezala erabiltzeko behar diren neurriak 
deskribatzea. 
EI5.2 Ustiategiko makinen eta ekipamenduen nahiz instalazioen funtzionamenduak ingurumenean duen eraginaren 
faktoreak identifikatzea. 
EI5.3 Ingurumena babesteko neurrien garrantzia justifikatzea. 
EI5.4 Instalazioetan dauden eta makinak nahiz ekipamenduak erabiltzeak dakartzan arrisku-faktore ohikoenak 
identifikatzea; horien kausak aztertzea eta ondorioak ateratzea. 
EI5.5 Egingo diren eragiketetarako norbera babesteko egokiak diren jantzien eta elementuen ezaugarriak eta horiek 
erabiltzeko modua deskribatzea. 
EI5.6 Ustiategiko makinak eta ekipamenduak nahiz instalazioak maneiatzeari dagokionez, segurtasun-gailuak eta -
neurriak identifikatzea, eta higieneari nahiz ingurumena babesteari buruzko arauak ezagutzea. 

Edukiak: 
1. Abeltzaintzako ustiategiaren instalazioen osagaiak eta prestaketa 

- Abeltzaintzako ustiategiaren alojamendu- eta instalazio-motak eta -sistemak. 
- Elikadura solidoa eta/edo likidoa biltegiratzeko, prestatzeko eta banatzeko instalazioak. 
- Pabiloien ingurumen-arloko eskakizunak: 

• Pabiloien ingurumen-faktoreak: hezetasuna, tenperatura eta aireztapena, berokuntza, hoztea eta argiteria. 
• Ingurumen-kontroleko sistema automatikoak. 

- Bestelako ondasun-multzoak biltegiratzeko eta kontserbatzeko instalazioak. 
- Bestelako instalazioak eta lanabesak. 

2. Ur-, elektrizitate-, berokuntza-, aireztapen- eta klimatizazio-instalazioetako osagaiak, 
mantentze-lanak eta oinarrizko konponketak. 
- Ur-instalazioak: deposituak, sarea, edontziak, iragazkiak, ponpak, desinfekzio-ekipamenduak eta abar. 
- Abeltzaintzako ustiategiko instalazio elektrikoak. 
- Berokuntza-, aireztapen- eta klimatizazio-instalazioak. 
- Instalazio osagarriak. 

25 

 
 

 

 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

3. Garbitzeko, desinfektatzeko, intsektu-garbiketa egiteko, arratoi-garbiketa egiteko, 
azpiproduktuen kudeaketa gauzatzeko eta hondakinak desagerrarazteko ekipamenduak. 
- Garbitzeko eta desinfektatzeko ekipamenduak, materialak eta produktuak: ezaugarriak, osagaiak, erregulazioa eta 

mantentze-lanak. 
- Intsektu-garbiketa egiteko eta arratoi-garbiketa egiteko ekipamenduak eta produktuak: ezaugarriak, osagaiak, 

erregulazioa eta mantentze-lanak. 
- Azpiproduktuak kudeatzeko eta aprobetxatzeko nahiz hondakin organikoak, kimikoak eta biologikoak 

desagerrarazteko instalazioak. 
- Txizak desagerraraztea, desagerrarazteko sistemak, eta horiek desagerraraztearen ondorioz ingurumenean 

sortzen diren arazoak. 
- Azienda garraiatzeko ibilgailuak hartzea, garbitzea eta desinfektatzea. 
- Gai horrekin lotuta dagoen indarreko araudia. 

4. Prozedura seguruak instalazioen erabilerari dagokionez. 
- Ustiategiko instalazioak erabiltzean istripuak eta kalteak izateko arriskuak eta horien prebentzioa. 
- Sistemak, instalazioak eta norbera babesteko elementuak. 
- Produktu toxikoak eta arriskutsuak manipulatzea eta biltegiratzea: erregaiak eta produktu sukoiak. 
- Lubrifikatzaileak. 
- Medikamentuak manipulatzea, biltegiratzea eta erregistratzea. 
- Instalazioak erabiltzean ingurumena zaintzea. 
- Gai horrekin lotuta dagoen indarreko araudia. 

5. Abeltzaintzako ustiategiko makinak eta ekipamenduak.  
- Abeltzaintzako ustiategian dauden premiak makinei eta ekipamenduei dagokienez. 
- Motak, osagaiak, erregulazioa eta egokitzapenak. 

6. Abeltzaintzako ustiategiko makinen eta ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak eta 
oinarrizko konponketak. 
- Makinen eta ekipamenduen lehen mailako mantentze-lanak egitea. 
- Abeltzaintzako ustiategiko makinen eta ekipamenduen mantentze-lanak eta oinarrizko konponketa egiteko 

materialak. 
• Lubrifikatzaileak. Ezaugarriak. Sailkapena eta aplikazioak. 
• Erregaiak. Ezaugarriak. Motak. 
• Bestelako materialak. 

7. Abeltzaintzako ustiategiko makinak eta ekipamenduak erabiltzeko prozedura seguruak. 
- Makinak eta ekipamenduak erabiltzean istripuak eta kalteak izateko arriskuak eta horien prebentzioa. 
- Makinetako eta ekipamenduetako babes-elementuak. 
- Makinen eta ekipamenduen erabileran ingurumena zaintzea. 
- Makinen eta ekipamenduen erabileran norberaren higienea eta babesa. 

8. Lehen laguntzak eta larrialdi-egoerak ustiategian. 
 
 
 

3 3. prestakuntza-modulua:  
HEGAZTI-PRODUKZIO INTENTSIBOKO LANEKOAK EZ DIREN  
LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
Kodea: MP0004 
 
Iraupena: 40 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Ernaldutako arrautzak maneiatzeko zereginak behar bezala egitea. 26 

 
 
 

 



 
 

Hegazti-produkzio intentsiboa 

EI1.1 Ernaldutako arrautzak identifikatzeko eta markatzeko sistemak deskribatzea. 
EI1.2 Inkubatzeko diren ernaldutako arrautzak sailkatzeko irizpideak azaltzea. 

A2: Inkubagailua, jaiotegia eta bidalketa-aretoa maneiatzea, jaiotako bideragarrien kopurua maximizatzeko. 
EI2.1 Inkubazioa egoki egiteko ingurumen-parametroak zehaztea. 
EI2.2 Ernaldutako arrautzak inkubazio-gelaxkatan eta jaiotzeko erretiluetan jartzeko modu zuzena adieraztea. 

A3: Hegaztien osasunean izan daitezkeen gorabeherak detektatzea gaixotasun-sintomak, -seinaleak behatuta, eta 
albaitariak agindutako sendatzeko tratamenduak aplikatzea. 

EI3.1 Sendagaiak dosifikatzea eta ematea, honako hauek aukeratuta: 
- Emateko bide zuzena. 
- Ekipamendu egokia. 
- Segurtasun- eta higiene-neurriak. 

A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI4.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI4.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatzea. 
EI4.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI4.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI4.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko neurriak betetzea, beti. 

Edukiak 
1. Inkubatzeko instalazioa. 

- Arrautzen inkubagarritasunaren kontrola egitea. 
- Inkubazio-aretoaren tenperatura egokia neurtzea. 
- Inkubazio-aretoaren hezetasun-maila egokia nibelatzea. 
- Arrautza egoki ipintzea inkubazio-makinan. 
- Arrautzei buelta ematea inkubazioan. 

2. Tratamendu higienikoak eta sanitarioak abikulturan. 
- Laginak hartzea eta laborategira bidaltzea. 
- Sendagaiak egoki ematea. 
- Ekipamendu egokiak erabiltzea. 
- Segurtasun- eta higiene-neurriak gauzatzea. 

3. Lantokian integratzea eta lankideekin komunikatzea. 
- Jarrera arduratsua lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- . 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresaren lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0281_2: 
Ugalketarako eta haragi 
nahiz arrautzetarako 
hegaztien produkzioa. 
 

• Albaitaria 
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako 

ustiategietako nekazaritzako ingeniari 
teknikoa. 

• Nekazaritzako eta abeltzaintzako 
enpresen kudeaketa eta antolamendua. 

• Abeltzaintza-eremuko nekazaritzaren 
lanbide-arloko lanbide-ziurtagiria, 3. 
maila. 

1 urte 3 urte 

MF0006_2: 
Abeltzaintzako ustiategiko 
instalazioak, makinak eta 
ekipamenduak. 

• Albaitaria 
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako 

ustiategietako nekazaritzako ingeniari 
teknikoa. 

• Nekazaritzako eta abeltzaintzako 
enpresen kudeaketa eta antolamendua. 

• Abeltzaintza-eremuko nekazaritzaren 
lanbide-arloko lanbide-ziurtagiria, 3. 
maila. 

1 urte 3 urte 

 
 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

– Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

 
– Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta gainera Hezkuntza Ministerioak, edo 

baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dutenak. 
 

– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-
esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 

 
GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (m²) / 15 IKASLE AZALERA (m²) / 25 IKASLE 

Erabilera anitzeko gela  30 50 

Abeltzaintzako alojamenduak 250 250 

Abeltzaintzako pabiloia 150 150 
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Hegazti-produkzio intentsiboa 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 

Erabilera anitzeko gela  X X 

Abeltzaintzako pabiloia X X 

Abeltzaintzako 
alojamenduak X X 

Bestelako instalazioak X X 
 

 
PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela  

− Errotuladorez idazteko arbelak. 
− Ikus-entzunezko ekipoak. 
− Orri birakaria. 
− Ikasgelako materiala. 
− .Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak 

Abeltzaintzako pabiloia 

Lokalaren ezaugarriak: 
• Zoladura 
• Aireztapeneko/argiztapenetako leihateak. 
• Erruteko hegaztien ustiategirako beharrezkoa den hornidura. 
• Haragitarako oilaskoen ustiategirako beharrezkoa den 

hornidura. 
• Ustiategi-motaren premiekin bat datozen kaiolak. 

− Traktorea. Atoia. 
− Pala kargatzailea. 
− Janontzi automatikoak. 
− Edontzi automatikoak. 
− Ur-ponpa. 
− Arrautzen uhal garraiatzailea. 
− Aireztapen-sistemak. 
− Berokuntza-sistemak. 
− Inkubagailua. Jaiotegia. 
− Arrautza-sailkagailua. 
− Argiztapen-automatismoak. 
− Pala kargatzailea. 
Makina eta aparatu guztiek beren elementu, mekanismo eta 
osagarri guztiak izango dituzte, baita erabilera-eskuliburua eta 
desmuntatze-eskuliburua ere, eta erabiltzeko moduan egongo 
dira. 
− Mokoak ebakitzekoak.  
− Guraizeak. 
− Eskorgak eta pertzak. 
− Sardeak, palak eta eskuareak. 
− Termometroak. 
− Erreminta-sorta. 
Oro har, ikasleek jardunbideak batera egin ahal izateko 
beharrezkoak diren guztiak. 
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Bestelako instalazioak 

− Arrautzak hozteko kamera. 
− Hobi septikoa. 
− Inkubatzeko instalazioa. 
− Hegatokiak. 

 
* Instalazio hori alokatu edo kontratatu ahal izango da egin beharreko jardueretarako. 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
 
Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Minusbaliotasunen bat dutenentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar dira 
minusbaliatuen eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-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 urte baino gehiagokoentzako 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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