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IZENA
ABELTZAINTZA EKOLOGIKOA

KODEA
AGAN0108

LANBIDE-ARLOA
Nekazaritza.

LANBIDE-EREMUA
Abeltzaintza.

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
AGA 227_2: Abeltzaintza ekologikoa (maiatzaren 25eko 665/2007 Errege Dekretua).

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
2

GAITASUN OROKORRA
Abeltzaintzako ustiategi ekologiko batean animalia eta/edo animalia-produktu ekologikoak produzitzeko eta maneiatzeko
eragiketak egitea, kalitate-, jasangarritasun- eta errentagarritasun-irizpideak aplikatuz eta, betiere, produkzio ekologikoari,
kalitate-kontrolari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko indarreko legeria betez.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA
-

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

UC0006_2: Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak, makinak eta ekipamenduak muntatzea eta mantentze-lanak egitea.
UC0725_2: Ustiategi ekologikoetako aziendaren maneiu arrazionaleko eragiketak egitea.
UC0726_2: Animalia eta animalia-produktu ekologikoak produzitzea.

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua
Bere lanbide-jarduna abeltzaintza-produkzio ekologikoko enpresa publiko edo pribatuetan garatzen du, besteren
kontura nahiz bere kontura.

Produkzio-sektoreak

Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektorean kokatzen da, honako produkzio-jarduera hauetan: abere-ustiapen
ekologikoak. Abeltzaintza ekologikoaren zerbitzurako enpresak. Abeltzaintza-produkzio ekologikoan ikertzeko eta
esperimentatzeko erakundeak. Natura-ikasgelak. Landetxe-eskolak. Produktu ekologikoak ziurtatzeko enpresak.
Lorezaintza-enpresak. Mintegiak eta lorezaintza-zentroak.

Lanbideak edo lanpostuak

Abeltzaintza ekologikoko besteren konturako langile kualifikatua.
Abeltzaintza ekologikoko norberaren konturako langile kualifikatua.
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA
MF0006_2: (Zeharkakoa)
Abeltzaintzako ustiategiko
instalazioak, makinak eta
ekipamenduak.

MF0725_2
Ustiategi ekologikoetako aziendaren
maneiu arrazionala.

ORDUAK

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

90

UF0202: Azienda ekologikoaren maneiua

50

UF0203: Azienda ekologikoaren elikadura

50

UF0204: Ugalketaren kontrola

50

UF0205: Azienda ekologikoaren kontrol
sanitarioa eta aplikazioa

50

UF0206: Hazkuntza, aurrerakoen
hazkuntza eta gizentzea abeltzaintza
ekologikoan

60

UF0207: Animalia-produktu ekologikoak

60

200

MF0726_2
Animalia eta animalia-produktu
ekologikoen produkzioa.

120

MP0047
Abeltzaintza ekologikoko lanekoak ez
diren lanbide-jardunbideen modulua

80

IRAUPENA, GUZTIRA

490
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II LANBIDE-PROFILA
1. gaitasun-atala
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIKO INSTALAZIOAK, MAKINAK
ETA EKIPAMENDUAK MUNTATZEA ETA MANTENTZE-LANAK
EGITEA
2. gaitasun-atala
USTIATEGI EKOLOGIKOETAKO AZIENDAREN MANEIU
ARRAZIONALEKO ERAGIKETAK EGITEA
3. gaitasun-atala
ANIMALIA ETA ANIMALIA-PRODUKTU EKOLOGIKOAK
PRODUZITZEA
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1. gaitasun-atala:
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIKO INSTALAZIOAK, MAKINAK ETA
EKIPAMENDUAK MUNTATZEA ETA MANTENTZE-LANAK EGITEA
Kodea: UC0006_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.
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, hurrengo erabilerarako erabilera-baldintza egokitan utziz.
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.
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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 erabilera-baldintza egokian hornitzen eta mantentzen da.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko bitartekoak

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 desplazamendudeposituak, 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.

2

2. gaitasun-atala:
USTIATEGI EKOLOGIKOETAKO AZIENDAREN MANEIU
ARRAZIONALEKO ERAGIKETAK EGITEA
Kodea: UC0725_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Animaliak ustiapen-sistemara egokitzeko moduan maneiatzea, ezarritako arauen eta protokoloen arabera.
BI1.1 Animaliei buruzko dokumentazioa ustiategian sartzerakoan eta ustiategitik ateratzerakoan kontrolatzen da,
jatorri- eta osasun-ziurtagiriak egiaztatzeko eta bermatzeko.
BI1.2 Animalien identifikazioa, hala badagokio, espezie-irizpideak kontuan hartuta eta indarrean den araudiari
jarraikiz egiten da.
BI1.3 Animaliak modu egokian prestatzen eta maneiatzen dira karga-, deskarga- eta garraio-prozesuetan eta,
betiere, berme sanitario eta segurtasun- eta erosotasun-berme handienekin.
BI1.4 Aurrerako animaliak koarentenan jartzen dira ustiapenaren estatus sanitarioa babesteko.
BI1.5 Alojamenduen ingurumen-baldintzak estadio fisiologiko desberdinetan dauden animalien ongizatea lortzeko
eta estatus sanitarioan izan daitezkeen alterazioak prebenitzeko kontrolatzen dira.
BI1.6 Animaliak lote homogeneotan taldekatzen dira sexu-, tamaina-, pisu- edo adin-irizpideak eta lekuerabilgarritasuneko irizpideak kontuan hartuta, betiere produkzio-unitate bakoitzean dentsitate egokia izatea
ziurtatuz eta gainkarga eta izan daitezkeen osasun-arazoak saihestuz.
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BI1.7 Ilea mozteko eragiketak animalia zauritu gabe egiten dira, teknika egokiarekin eta ardi-larru osoa eta
kalitatezkoa lortzeko behar den materiala erabiliz.
BI1.8 Maneiu-eragiketak produkzio ekologikoari buruz legeriari jarraikiz eta enpresaren laneko arriskuak
prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez egiten dira.
LB2: Animalien ugalketa-eragiketak ondorengotza osasuntsua eta indartsua lortzeko kontrolatzea, ezarritako arau eta
protokoloen arabera.
BI2.1 Emeak estaltze naturalerako edo intseminazio artifizialerako modu egokian eta behar den unean eta
maiztasunarekin prestatzen eta maneiatzen dira, eta hazitarako animalien kopurua estaltzeko moduan dauden
eme kopuruaren, urte-sasoiaren eta nutrizio-egoeraren arabera zehazten da betiere, ernaldia ziurtatzeko eta
ugalketa-potentziala optimizatzeko.
BI2.2 Emeen ernaldia diagnostiko-metodo egokien bidez egiaztatzen da, errepikatzeak, berriz ere araldian egotea,
eme sabelutsak edo abortuak detektatuz.
BI2.3 Emeak gune berezietan kokatzen dira aurreikusitako erditze-dataren inguruan, eta erditzearen inguruko
garaiko sintomak behatzen dira ezarritako protokoloaren arabera jarduteko.
BI2.4 Kumeen jaiotza eta plazenta oso-osorik bota dela kontrolatzen da amaren, kumeen eta eranskin fetalen
egoera egiaztatuz.
BI2.5 Hazitarako animaliak dimentsio eta giro egokietako konpartimentuetan jartzen dira, emeengandik bereizita
eta espeziearen eta erabiltzeko unearen arabera.
BI2.6 Arrautzen inkubazioaren eta irekitzearen faseak ezarritako protokoloen arabera kontrolatzen dira prozesua
ahalik eta eraginkorrena izatea ziurtatzeko.
BI2.7 Parteak, estaltzeen eta erdi-urren daudenen egoera-orriak eta jaiotzen erregistroak genealogiako eta
produkzioko informazio interesgarria izateko egiten dira, aurrez ezarritako argibideei jarraikiz.
BI2.8 Ugalketarako arrak maneiatzeko eragiketa espezifikoak produkzio ekologikoari buruzko legeriari jarraikiz,
enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta abeltzaintzako ustiategiko
animaliak babesteko gutxieneko arauak betez egiten dira.
LB3: Lehengaiak eta elikagaiak kontserbatzea, elikagai-anoak prestatzea eta premien eta ezarritako baldintzen arabera
banatzea eta kontrolatzea.
BI3.1 Lehengaiak eta elikagaiak baldintza egokitan biltegiratzen eta kontserbatzen dira, araudi espezifikoaren
arabera.
BI3.2 Elikadura-anoak prestatzeko behar diren lehengaien behar adina kantitate metatzen da modu egokian eta,
betiere, animalia-mota eta -espezie bakoitzerako ezarritako formulen arabera.
BI3.3 Elikagaiak prestatzeko eta kontserbatzeko makinak modu egokian maneiatzen dira, garbitasun- eta higieneirizpideei jarraikiz.
BI3.4 Anoak argibideei jarraikiz hornitzen eta banatzen dira.
BI3.5 Animaliek kontsumitzen duten uraren eta elikagaien kontrola sistematikoki egiaztatzen da, horniduran edo
kontsumoan anomaliak detektatzeko eta alterazio horien berri eman eta zuzentzeko.
BI3.6 Anoen prestaketa eta lantzea, horien banaketa eta animaliei ematen zaien kantitatea (modu indibidualean
edo kolektiboan) egiaztatu eta/edo erregistratu egiten da, eta egin beharreko egoera-orriak egiten dira, ezarritako
protokoloei jarraikiz.
BI3.7 Lehengaien eta elikagaien kontserbazioa eta anoen prestaketa, banaketa eta kontsumoa produkzio
ekologikoari buruzko legeriari jarraikiz eta enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako
espezifikazioak betez egiten da.
LB4: Aziendaren egoera sanitarioa kontrolatzea eta zehaztutako tratamenduak aplikatzea.
BI4.1 Animalien egoera sanitarioa berrikusi egiten da, osasun-alterazioak eta/edo anomalia fisiko edo funtzionalak
detektatzeko.
BI4.2 Gaixorik dauden animaliak aurkitzeko, identifikatzeko edo detektatzeko, seinale, sintoma eta aurrez
ezarritako parametroen alterazio jakin batzuk identifikatzen dira, aziendaren egoera sanitarioa babesteko.
BI4.3 Gaixorik dauden animaliei zainketa espezifikoak ematen zaizkie agindu fakultatiboen arabera.
BI4.4 Animaliei ezarritako bideetatik ematen zaizkie medikamentuak, betiere argibide fakultatiboak eta
medikamentuak elikadura-produktu ekologikoak lortu baino lehen kentzeko aldia kontuan hartuta, medikamentu
alopatikoak baldin badira.
BI4.5 Gaixorik dauden animaliei aplikatutako tratamenduak dagozkion fitxetan erregistratzen dira.
BI4.6 Medikamentuak baldintza egokitan biltegiratzen eta kontserbatzen dira, eta ontziak eta bestelako hondakinak
araudi espezifikoaren arabera kentzen dira.
BI4.7 Medikamentuen errezetak, albaranak, fakturak eta aplikazioen eta itxarote-denboren erregistroak albaitaritzamedikamentuei buruzko araudiaren arabera gordetzen dira.
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BI4.8 Aziendaren egoera sanitarioaren kontrola eta tratamenduen aplikazioa produkzio ekologikoari buruzko
legeria eta ingurumena babesteko eta laneko arriskuak prebenitzeko legeria kontuan hartuta egiten dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko bitartekoak

Traktorea. Atoia. Pala kargatzailea. Kontzentratuen askak eta bolumenekoak. Edontziak. Ur-ponpa. Palak eta
eskuareak. Eskorgak eta pertzak. Estaltzeen plangintza. Semena biltzeko gindaxak. Ernal-hazia kontserbatzeko
ekipamenduak. Kateterrak. Kateter-zorroak. Probetak. Semena. Semena maneiatzeko eta aplikatzeko tresneria. Baginaespekulua. Ekografoa. Ernaldia detektatzeko bestelako aparatuak/sistemak. Aireztapen-sistema. Termometroa.
Berokuntza-, aireztapen- eta hezedura-sistemak eta ekipamenduak. Bero-lanparak, berokuntza-plakak, berogailuak,
termostatoak eta tenperatura nahiz aireztapena erregulatzeko kaxak. Habiategiak. Inkubagailua. Jaiotegia. Inkubazioerretiluak. Arrautza-kaxak. Pentsuen eta belar-bazken biltegiak eta siloak. Elikagaiak nahasteko ekipamenduak
(unifeed). Pentsuen eta belar-bazken banagailu automatikoak. Pentsuen eta belar-bazken biltegiak. Bitamina- eta
mineral-zuzentzaileak. Hainbat adinetako animaliak. Hausnarkarientzako, txerrientzako, hegaztientzako eta untxientzako
alojamenduak. Leku irekiak. Identifikatzeko eta markatzeko ekipamenduak eta materialak. Medikamentuak, injekta
daitezkeen medikamentuak (pentsutan edo uretan nahastuta, edo medikamentu topikoa) aplikatzeko materiala,
hozkailuak eta medikamentuak kontserbatzeko materiala. Bulego-materiala, kontrol-fitxak eta informatika-fitxak
(kudeaketa-programak). Apatxen higienerako materialak eta ekipamenduak. Norbera babesteko ekipamenduak.
Etzauntza-ohea. Lastoa. Zerrautsa. Txirbila. Arroz-axala. Hondakin sanitarioen edukiontziak.

Lanaren produktuak edo emaitza

Aurrerako animaliak, eme eta ar zaharrak, txitak, untxikumeak, esne-txerriak eta hiltzeko eta aurrera hazteko bularreko
hausnarkariak eta zaldiak. Artilea. Simaurrak eta mindak.

Erabilitako edo sortutako informazioa

Hainbat ekipamenduren eta materialen funtzionamenduari buruzko fitxa teknikoa. Granjako gaixotasunen identifikaziofitxak (orokorra eta banakoa). Ugalketarako animalien, estaltzeen, inkubazioen, jaiotzeen eta edoskitzaroaren
erregistroak. Ustiategiaren egiturarekin, ugalketa-zikloarekin eta erditzeekin, gizentze-programarekin eta esnearen,
artilearen eta erle-produktuen produkzioarekin lotutako helburuen txostenak eta indizeak. Programa sanitarioaren,
medikamentu-moten, haiek emateko moduaren, maneiuaren eta biltegiratzearen erregistroa. Esnea, arrautzak eta
animaliak (hil aurretik) merkaturatzeko behar diren itxarote-denboren erregistroa. Hausnarkarien, txerrien, hegaztien eta
untxien nutrizio-premiei buruzko fitxa teknikoak, animalia horien produkzio-unearen arabera. Ustiategian jarduteko
barne-protokoloak. Jarduera arautzeko araudia. Produkzioari buruzko parteak edo egoera-orriak. Honako alderdi hauek
kontrolatzeko grafikoak: produkzioa, ugalketarako emeak, erdi gabeko emeak (bigantxak, arkazteak, axoak, txerri
emeak, untxi emeak), aurrerako txitak, estaltzeak, errepikapenak, erditze-kopurua, bizigai diren jaiotakoak eta erditzetik
estaltze emankorra gauzatu bitarteko tartea. Ingurumen-parametroak kontrolatzeko grafikoak. Produkzio ekologikoari
buruzko legeria.

3

3. gaitasun-atala
ANIMALIA ETA ANIMALIA-PRODUKTU EKOLOGIKOAK PRODUZITZEA
Kodea: UC0726_2
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Abeltzaintza ekologikoan hazkuntzako, aurrera hazteko eta gizentzeko eragiketak egitea, aurrez ezarritako
irizpideen araberako animaliak lortzeko.
BI1.1 Kumeak jaio ondorengo lehen 24 orduetan behatzen dira haien bizitasuna eta malformaziorik ez dutela
egiaztatzeko, eta maneiu- eta zainketa-eragiketa espezifikoak egiten dira.
BI1.2 Kume jaioberriak behatzen dira modu egokian elikatzen diren jakiteko, eta behar den oritz-hartzea eta
kumetzat hartzea ziurtatuz.
BI1.3 Animaliak produkzio-fase bakoitzean pisatzen, identifikatzen eta markatzen dira, hala badagokio, horretarako
argibideei jarraikiz eta eragiketa bakoitza espezie bakoitzaren eskakizunen arabera eginez.
13

NEKAZARITZA
Profesionaltasun-ziurtagiria

BI1.4 Animaliak lote homogeneoetan taldekatzen dira sexu- eta tamaina-irizpideak eta leku-erabilgarritasuneko
irizpideak kontuan hartuta.
BI1.5 Pabiloietako eta elikagaiak banatzeko eta ur-hornidurako sistemetako ingurumen-parametroak animalien
produkzioa eta haien ongizatea optimizatuz eta ezarritako protokoloei jarraikiz kontrolatzen dira.
BI1.6 Aurrera hazteko eta gizentzeko animaliak ezarritako protokoloei jarraikiz eta indibiduo guztien kontsumoa
homogeneoa izateko neurri egokiak sustatuz elikatzen dira.
BI1.7 Hazkuntza-erritmo mantsoagoa duten animaliak aurkitu eta identifikatu egiten dira, beharrezkoak diren
neurriak hartzeko.
BI1.8 Parteak, egoera-orriak eta erregistroak aurrez ezarritako argibideen arabera betetzen dira.
BI1.9 Hazkuntzako, aurrera hazteko eta gizentzeko animalien maneiua produkzio ekologikoari buruzko legeriari eta
ingurumena babesteko eta laneko arriskuak prebenitzeko legeriari jarraikiz eta enpresaren laneko arriskuak
prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez egiten da.
LB2: Jezteko eta arrautzak biltzeko eragiketak ekipamendu egokiarekin eta dagokion animalia-espeziearen arabera
ezarritako prozedurari jarraikiz egitea.
BI2.1 Jezteko ekipamenduak, esnea biltegiratzeko tangak, uhal garraiatzaileak, biltegiak, arrautzak hozteko
ganbarak eta instalazioak garbitzeko sistema garbi eta erabilera-baldintza egokitan dauden egiaztatzen da.
BI2.2 Animaliak modu ordenatuan gidatzen dira instalazioan, jeztera eramateko, betiere irizpide sanitario eta
produkzio-irizpideei jarraikiz eta maneiu egokiarekin.
BI2.3 Errapeko minik ez dagoela egiaztatzeko, lehen esne-zurrustak behar bezala aztertzen dira.
BI2.4 Eme bular-emaileen errapeak jetzi aurretik garbitu eta prestatu egiten dira, eta, horretarako, titikoak animaliaespeziearen arabera modu egokian jartzea, ezarritako prozedurari jarraikiz.
BI2.5 Jeztea amaitu ondoren, ugatza ondo hustu dela egiaztatzen da, titikoak modu egokian kenduz.
BI2.6 Errapeetako titiak jeztearen ondoren higienizatu egiten dira, argibideen arabera eta ezarritako prozedurari
jarraikiz.
BI2.7 Jeztetik lortutako esnea modu egokian biltegiratzen da, eta esnea adierazitako tenperaturaraino ahalik eta
denbora laburrenean hozten dela egiaztatzen da, betiere legegintza-irizpideak eta/edo kalitate-kontroleko
programa espezifikoak kontuan hartuta.
BI2.8 Animaliak modu egokian “antzutzen” dira espezie- eta produktibitate-irizpideak eta ustiapeneko parametro
zooteknikoak kontuan hartuta.
BI2.9 Eskuzko jeztea higiene- eta osasun-irizpideak kontuan hartuta eta espezie bakoitzerako ezarritako
protokoloen arabera egiten da.
BI2.10 Kontsumorako arrautzak granja bakoitzean ezarritako maiztasunarekin biltzen dira eta modu egokian
manipulatzen dira, haustea eta kutsatzea saihesteko.
BI2.11 Oskolaren kalitatea arrautzak biltzerakoan kontrolatzen da, eta ezarritako protokolo sanitario eta kalitateprotokoloaren arabera akasdunak diren aleak kendu ondoren, granjako biltegietara eta hozte-ganbaretara
eramaten dira.
BI2.12 Jeztearen ondorengo eta arrautzak bildu ondorengo garbiketa-, desinfekzio- eta higienizazio-eragiketak
ezarritako prozedurari jarraikiz egiten dira.
BI2.13 Animalia bakoitzaren banakako produkzioa esne- edo arrautza-produkzioa (dagokionaren arabera)
kontrolatzeko egoera-orriak eginez egiaztatzen eta/edo erregistratzen da, ezarritako protokoloak kontuan hartuta.
BI2.14 Jezteko eta arrautzak biltzeko eragiketak produkzio ekologikoari buruzko legeriari eta ingurumena
babesteko eta laneko arriskuak prebenitzeko legeriari jarraikiz eta enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko
planean ezarritako espezifikazioak betez egiten dira.
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LB3: Larreratutako animaliak inguruneko belarki-, zuhaixka- eta zuhaitz-baliabideen aprobetxamendua optimizatzeko
maneiatzea, ingurunearen mantentze eta hobetzearekiko modu bateragarrian.
BI3.1 Abere-zama lurzatien ezaugarri fisikoetara, aprobetxamendu-garaira eta belar-bazkaren kalitatera eta
kantitatera egokitzen da, gehiegizko larratzea eta lurzoruaren degradazioa saihestuz.
BI3.2 Belardien txandakako aprobetxamendua programatu egiten da honako hauetarako: biomasa-produkzioa
maximizatzeko, zanpatzeagatiko galerak minimizatzeko, zenbait parasito-patologia berriz infestatzea saihesteko
eta defentsa immunologiko naturalen garapena sustatzeko, betiere ezarritako protokoloen arabera.
BI3.3 Larratzea hasteko orduaren eta eguneroko larratzearen iraupenaren programazioa kokapen geografikoari,
urte-sasoiari eta finkaren ezaugarri edafoklimatikoei lotutako irizpideak kontuan hartuta egiten da, ezarritako
protokoloen arabera.
BI3.4 Zenbait landare-espezie badauden edo ez detektatzen da gutxiegizko edo gehiegizko larratzerik badagoen
zehazteko.
BI3.5 Larrea dagokion animalia-motara eta aprobetxamendu-metodora egokitutako baliabideen bitartez ixten da.
BI3.6 Edanlekuak animalia-mota eta -kopurura eta lurzatiaren ezaugarrietara egokituta instalatzen dira.

Abeltzaintza ekologikoa

BI3.7 Unaden garbiketa eta simaur-zabaltzea beharrezkoak diren teknikak, makinak eta erremintak erabiliz egiten
dira.
BI3.8 “Zatikako goroztatzearen” tekniken praktika egokia finkaren ongarritze naturalari aplikatzen zaio eta, horrela,
ez da lurzorua galtzen “atsedenleku” iraunkorrak ezartzeagatik.
BI3.9 Larreratutako animaliak maneiatzeko eragiketak produkzio ekologikoaren legeria eta ingurumena babesteko
eta laneko arriskuak prebenitzeko legeria kontuan hartuta egiten dira.
LB4: Erlauntzak maneiatzea erle-produktuak lortzeko eta polinizazioa hobetzeko.
BI4.1 Erlategiaren instalazioa eta maneiua urte-sasoiaren eta leku-erabilgarritasunaren arabera egiten da, betiere
ezarritako protokoloei jarraikiz.
BI4.2 Elikadura osagarria erlauntzean jarduera-maila egokia lortzeko egiten da, hain zuzen ere azken ezti-bilketa
eta hurrengo ezti-ihintzeko garaia baino hamabost egun lehenagoko epean.
BI4.3 Erlauntzen ikuskapena eta kontrol sanitarioa agente patogenoak aurreikusteko eta kontrolatzeko egiten da.
BI4.4 Erleen produktuak (eztia, polena, argizaria, propoliak, erregina-jelea, erleen toxina eta abar) dagokion
maiztasunarekin lortzen dira, ezarritako protokoloen arabera.
BI4.5 Produktibitate txikia edo patologiaren bat duten erlategiak aurkitu eta identifikatu egiten dira, isolatzeko eta
tratamendu espezifikoak aplikatzeko.
BI4.6 Erleen materialaren, ekipamenduen eta instalazioen garbiketa-, desinfekzio- eta higienizazio-eragiketak
ezarritako prozedurari jarraikiz egiten dira.
BI4.7 Parteak, egoera-orriak eta erregistroak aurrez ezarritako argibideen arabera betetzen dira.
BI4.8 Erlauntzen maneiua produkzio ekologikoaren legeriari eta ingurumena babesteko eta laneko arriskuak
prebenitzeko legeriari jarraikiz eta enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak
betez egiten da.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko bitartekoak
Traktorea. Atoia. Pala kargatzailea. Kontzentratuen askak eta bolumenekoak. Edontziak. Ur-ponpa. Palak eta
eskuareak. Eskorgak eta pertzak. Aireztapen-sistema. Termometroa. Termometroa. Berokuntza-, aireztapen- eta
hezedura-sistemak eta ekipamenduak. Bero-lanparak, berokuntza-plakak, berogailuak, termostatoak eta tenperatura
nahiz aireztapena erregulatzeko kaxak. Habiategiak. Arrautzen uhal garraiatzailea. Arrautza-sailkagailua. Arrautzakaxak. Pentsuen eta belar-bazken biltegiak eta siloak. Elikagaiak nahasteko ekipamenduak (unifeed), pentsuen eta
belar-bazken banagailu automatikoak. Pentsuen eta belar-bazken biltegiak. Bitamina- eta mineral-zuzentzaileak.
Pentsutarako eta belar-bazketarako gehigarriak. Hainbat adinetako animaliak. Hausnarkarientzako, txerrientzako,
hegaztientzako eta untxientzako alojamenduak. Identifikatzeko eta markatzeko ekipamenduak eta materialak.
Medikamentuak, injekta daitezkeen medikamentuak (pentsutan edo uretan nahastuta, edo medikamentu topikoa)
aplikatzeko materiala, hozkailuak eta medikamentuak kontserbatzeko materiala. Bulego-materiala, kontrol-fitxak eta
informatika-fitxak (kudeaketa-programak). Jezteko instalazioak eta ekipamenduak eta jezteko instalazioak garbitzeko
materiala eta ekipamendua. Esnea biltegiratzeko eta kontserbatzeko ekipamenduak. Errapeen higienerako materiala.
Apatxen higienerako materialak eta ekipamenduak. Norbera babesteko ekipamenduak. Ketzeko gailua. Koadroak
altxatzeko pintzak. Espatula. Eskuila. Jantzi bereziak (lan-jantzia, aurpegi-babesa, eskularruak). Erregina-bereizgailua.
Argizari-zigilua kentzeko aiztoa. Argizari-zigilua kentzeko bankua. Ezti-ateragailua. Heltze-tangak. Polen-harrapagailua.
Pozoi-ateragailua. Erlezain-ezproia. Argizari estanpatua. Elikagailuak. Erle-pasabidea. Erlategiak. Abaraskak. Etzauntzaohea. Lastoa. Zerrautsa. Txirbila. Arroz-axala. Langak, hesiak eta hesi elektrikoak (pilakoak, bateriakoak eta sarekoak),
zutoin mugikorrak estalki isolatzaileekin edo isolagailuekin, kable edo alanbre elektrifikatua, itxitura finkorako zutoinak
eta uraska finko eta mugikorrak.

Lanaren produktuak edo emaitza
Aurrerako emeak eta arrak. Gizentzeko eta hiltzeko txerriak, hausnarkariak eta zaldiak. Hiltzeko untxiak eta hegaztiak.
Esnea. Arrautzak. Erle langileak eta erle erreginak. Eztia. Argizaria. Propolia. Erregina-jelea. Erleen toxina. Simaurrak
eta mindak.

Erabilitako edo sortutako informazioa

Hainbat ekipamenduren eta materialen funtzionamenduari buruzko fitxa teknikoa. Granjako gaixotasunen identifikaziofitxak (orokorra eta banakoa). Ugalketarako animalien, estaltzeen, inkubazioen, jaiotzeen eta edoskitzaroaren
erregistroak. Ustiategiaren egiturarekin, ugalketa-zikloarekin eta erditzeekin, gizentze-programarekin eta esnearen,
artilearen eta erle-produktuen produkzioarekin lotutako helburuen txostenak eta indizeak. Programa sanitarioaren,
medikamentu-moten, haiek emateko moduaren, maneiuaren eta biltegiratzearen erregistroa. Esnea, arrautzak eta
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animaliak (hil aurretik) merkaturatzeko behar diren itxarote-denboren erregistroa. Hausnarkarien, txerrien, hegaztien eta
untxien nutrizio-premiei buruzko fitxa teknikoak, animalia horien produkzio-unearen arabera. Ustiategian jarduteko
barne-protokoloak. Jarduera arautzeko araudia. Produkzioari buruzko parteak edo egoera-orriak. Honako alderdi hauek
kontrolatzeko grafikoak: produkzioa, ugalketarako emeak, erdi gabeko emeak (bigantxak, arkazteak, axoak, txerri
emeak, untxi emeak), aurrerako txitak, estaltzeak, errepikapenak, erditze-kopurua, bizigai diren jaiotakoak eta erditzetik
estaltze emankorra gauzatu bitarteko tartea. Ingurumen-parametroak kontrolatzeko grafikoak. Produkzio ekologikoari
buruzko legeria.
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III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIKO INSTALAZIOAK, MAKINAK
ETA EKIPAMENDUAK
2. prestakuntza-modulua:
USTIATEGI EKOLOGIKOETAKO AZIENDAREN MANEIU
ARRAZIONALA
3. prestakuntza-modulua:
ANIMALIA ETA ANIMALIA-PRODUKTU EKOLOGIKOEN
PRODUKZIOA
4. prestakuntza-modulua:
ABELTZAINTZA EKOLOGIKOKO LANEKOAK EZ DIREN
LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
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1. 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.
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.
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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 instalazioak erabiltzeko mantentze-lanei lotuak—
adieraztea.
EI2.9 Kasu praktiko batean (simulazioko instalazio elektrikoa, ur-instalazioa, aireztapen-instalazioa, berokuntzainstalazioa 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 berokuntzainstalazioetan.
- Argi akastuneko linea elektrikoak konektatzea eta isolatzea.
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- 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.
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.
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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-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.

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.
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7. Abeltzaintzako ustiategiko makinak eta ekipamenduak erabiltzeko prozedura seguruak
- Makinak eta ekipamenduak erabiltzean istripuak eta kalteak izateko arriskuak eta horien prebentzioa.

Abeltzaintza ekologikoa

- Makinetako eta ekipamenduetako babes-elementuak.
- Makinen eta ekipamenduen erabileran ingurumena zaintzea.
- Makinen eta ekipamenduen erabileran norberaren higienea eta babesa.

2

2. prestakuntza-modulua:
USTIATEGI EKOLOGIKOETAKO AZIENDAREN MANEIU ARRAZIONALA
Kodea: MF0725_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago:

UC0725_2: Ustiategi ekologikoetako aziendaren maneiu arrazionaleko

eragiketak egitea.

Iraupena: 200 ordu
2.1. prestakuntza-atala
AZIENDA EKOLOGIKOAREN MANEIUA
Kodea: UF0202
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin abeltzaintza ekologikoa
gauzatzeari dagokionez.

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Animaliak ustiategi ekologikoko sistemara moldatzeko eta egokitzeko maneiu-eragiketak egitea.
EI1.1 Animaliek ustiategian sartzerakoan eta ustiategitik ateratzerakoan behar duten dokumentazioa zerrendatzea.
EI1.2 Abeltzaintza ekologikoan animaliak kargatzeko, deskargatzeko eta garraiatzeko prozesuetan gomendatutako
jarduera nagusiak adieraztea.
EI1.3 Ustiategiaren egoera sanitarioa zaintzeko koarentena-prozedurak deskribatzea.
EI1.4 Abeltzaintza ekologikoa nekazaritza-basoko sistemen aprobetxamendu-modu gisa.
EI1.5 Azienda ekologikoa lehen aldiz sartzea artalde bat edo abeltzaintza bat sortzeko.
EI1.6 Produkzio ekologikoko animaliak babesteko, laneko arriskuak prebenitzeko eta animaliak maneiatzeko neurriak
adieraztea.

Edukiak:
1. Abeltzaintza ekologikoan interesgarriak diren ugaztun- eta hegazti-arrazak
- Arrazen ezaugarri orokorrak.
- Kanpoko morfologia.
- Digestio-aparatuari buruzko nozioak:
•
Digestio-aparatuaren atal nagusien identifikazioa.
•
Elikagaien digestioa eta digerigarritasuna.
- Arnas aparatuaren, zirkulazio-aparatuaren, lokomozio-aparatuaren eta azalaren oinarrizko nozioak.

2. Animalien oinarrizko maneiua abeltzaintza ekologikoan
- Animalien portaerari buruzko oinarrizko nozioak.
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-

Animalien maneiuari buruzko nozio orokorrak.
Animalien identifikazioa: sistemak eta erregistroak.
Animaliaren ongizatea garraioan.
Animaliak ataletan banatzearen oinarri zooteknikoak.
Ilea mozteko sistemak, ekipamenduak eta teknikak.
Animalien ongizate-galera: maneiu akastuna. Estres-egoerak.
Lan-metodo orokorrak: errutinak.
Animalia immobilizatzeko sistemak.
Antolakuntza eta lan-errutinak.

3. Abeltzaintza ekologikoa nekazaritza-basoko sistemen aprobetxamendu-modu gisa
- Abeltzaintza eta naturaren arteko oreka bilatzea lurzorua ez kaltetzeko.
- Animalien askatasun-erregimena.
- Ingurura egokitutako arraza autoktonoak.

4. Artalde edo abeltzaintza ekologikoa aztertzea eta lehen aldiz eratzea
- Azienda-topologiak: zaldiak. Txerriak. Hegaztiak. Ardiak.

5. Ustiategi ekologikoko azienda maneiatzearekin lotutako oinarrizko araudia
-

Produkzio ekologikoari buruzko legeria.
Ingurumen-araudia.
Laneko arriskuak prebenitzeko araudia.
Produkzio-prozesuetako fitxak eta lan-parteak.

2.2 prestakuntza-atala
AZIENDA EKOLOGIKOAREN ELIKADURA
Kodea: UF0203
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB3 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Lehengaiak kontserbatzeko eta elikadura-anoak prestatzeko eragiketak egitea eta horiek premien arabera banatzea eta
kontrolatzea.
EI1.1 Produkzio ekologikoan erabilitako lehengai eta elikagai nagusiak zerrendatzea.
EI1.2 Abeltzaintza ekologikoan erabiltzen diren lehengai eta pentsu konposatuak kontserbatzeko metodorik onena
hautatzea ahalbidetzen duten irizpideak deskribatzea, haien iraunkortasuna ziurtatzeko.
EI1.3 Abeltzaintza ekologikoan erabilitako elikadura-produktuek bete behar dituzten etiketatze-arauak deskribatzea.
EI1.4 Azienda ekologikoaren elikadura espezifikoaren tipologiak deskribatzea.
EI1.5 Elikagaiak kontserbatzeko, anoak prestatzeko eta banatzeko eta kontsumoa kontrolatzeko prozesuei dagozkien
animaliak babesteko, laneko arriskuak prebenitzeko eta produkzio ekologikoko neurriak adieraztea.

Edukiak:
1.

Elikadura eta nutrizioa
- Abeltzaintza ekologikoan erabiltzen diren bazka-espezie eta -barietateak eta elikagai kontzentratu
garrantzitsuenak.
- Belar-bazkak kontserbatzeko oinarrizko nozioak: Belarra ontzea eta siloratzea.
- Belar-bazkak prestatzeko, nahasteko eta banatzeko ekipamenduak.
- Elikagaiak banatzeko sistemak eta jarraibideak.
- Uraren ezaugarriak eta garrantzia.
- Kalkulua eta premiak.
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2.

Elikadura-aldaerak

- Etapa desberdinetako nutrizio-eskakizunak.
- Ugaztun gazteak. Esne-elikadurako gutxieneko aldiak: behiak, zaldiak, ardiak, ahuntzak eta txerriak.
- Azienda ekologikoaren eguneko elikadura: belarjaleen oinarrizko elikagaiak. Txerrien eta oilategiko hegaztien
elikagaiak.
- Larreen txandakatze-sistema abeltzaintza ekologikoan.
- Ugalketa-garaiaren aurretiko aldiko elikadura.
- Ugalketa-garaiko elikadura.
- Titia kentzeko garaiko elikadura.
- Aziendaren eguneko elikagai-anoa.

2.3 prestakuntza-atala
UGALKETAREN KONTROLA
Kodea: UF0204
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 lanbide-burutzapenarekin
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ugalketa-eragiketak kontrolatzea, abeltzaintza ekologikoan ondorengotza osasuntsua eta indartsua lortzeko.
EI1.1 Arren nahiz emeen ugalketa-bizitza hasi aurretik kontrolatu beharreko gutxieneko adin- eta pisu-ezaugarriak eta
beste ezaugarri interesgarri batzuk zehaztea.
EI1.2 Abeltzaintza ekologikoan araldia detektatzeko eta ernaldia egiaztatzeko normalean erabiltzen diren metodoak
deskribatzea.
EI1.3 Eme bat estaltze naturalaren edo intseminazio artifizialaren bidez estaltzeko jardun-protokoloa deskribatzea,
espeziearen arabera.
EI1.4 Jaioberrien zainketa espezifikoak zehaztea.
EI1.5 Erditze aurreko fasean, erditzean eta erdiondoko fasean emeak maneiatzeko protokoloa deskribatzea.
EI1.6 Ugalketarako arren alojamendu-, giro- eta erosotasun-premiak zerrendatzea.
EI1.7 Arrautzen inkubazio- eta irekitze-prozesuaren faseetako oinarrizko jardunak zehaztea.
EI1.8 Erregistroetan jaso behar diren datu garrantzitsuenak zerrendatzea eta estaltzeen eta erdi-urren daudenen kontrolfitxak eta -parteak betetzea.
EI1.9 Animaliak estaltze-garaian, ernaldian, erditzean eta esnealdian maneiatzeko prozesuetan hartu beharreko zenbait
neurri (animaliak babestekoak, laneko arriskuak prebenitzekoak eta produkzio ekologikoari dagozkionak) adieraztea.

Edukiak:
1. Ugalketa-zikloa
- Ugalketa-aparatuaren nozio orokorrak.
- Ugalketaren fisiologiaren hastapenak.
- Pubertasuna: hura erregulatzen duten faktoreak.

2. Ziklo obarikoa
- Ziklo obarikoaren iraupena eta ezaugarriak. Araldia - Obulazioa. Arazo funtzional ohikoenak obulazioan.
- Araldiak sinkronizatzeko sistema naturalak.
- Araldia detektatzeko metodoak.

3. Estaltzea
-

Estaltzeko unea eta sistema.
Estaltze naturala.
Produkzioaren metodo naturalak.
Intseminazio artifiziala: Abantailak eta eragozpenak. Intseminazio artifizialeko teknikak.

23

NEKAZARITZA
Profesionaltasun-ziurtagiria

- Emea estalketarako prestatzea.
- Antzutasunaren edo ugalkortasunik ezaren kausak.
- Estaltzearen ondorengo aldiko maneiua.

4. Ernaldia
-

Ernaldiaren diagnostiko goiztiarra.
Metodologia.
Jarraipena.
Ernaldiko zainketak.
Maneiua erditze aurreko fasean.

5. Erditzea.
-

Erditzearen seinaleak eta sintomak.
Erditzearen etapak.
Erditze distozikoa.
Puerperioa.

6. Esnealdia.

- Esnealdiaren iraupena.
- Esnealdiko zainketa espezifikoak.
- Titia kentzearen maneiua.

7 Ugaltze-aparatu maskulinoa
-

Ugalketa-aparatuaren nozio orokorrak.
Ugalketa-fisiologiaren hastapenak:
Ugalkortasunean eragina duten faktoreak.
Hazitarako animalien zainketak.
Hazitarako animalien ugalketa-portaeraren faktore etologikoak.

8 Hegaztien ugalketa
-

Ugalketarako oiloen adin optimoa arrautzak inkubatzeko.
Errunaldia.
Inkubagailuaren eta haztegiaren maneiua.
Protokoloak.

2.4. prestakuntza-atala
AZIENDA EKOLOGIKOAREN KONTROL SANITARIOA ETA APLIKAZIOA
Kodea: UF0205
Iraupena: 50 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB4 lanbide-burutzapenarekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Aziendaren egoera sanitarioa kontrolatzeko eragiketak egitea eta tratamendu espezifikoak aplikatzea.
EI1.1 Azienda ekologikoaren osasun-alterazio ohikoenak detektatzeko animaliengan ikus daitezkeen kanpo-zeinu
nagusiak adieraztea.
EI1.2 Azienda ekologikoaren egoera sanitarioa maximizatzeko abeltzaintza ekologiko batean normalean hartzen diren
prebentzio-neurri nagusiak zerrendatzea.
EI1.3 Nahitaezko kontrol-ekintzak identifikatzea eta txertaketak eta desparasitazioak deskribatzea.
EI 1.4 Gaixotasunak prebenitzeko tratamenduak aplikatzea.
EI1.4 Gaixorik dauden animaliei dagokien jardun-protokoloa deskribatzea.
EI1.5 Prebentzioko programa sanitarioari eta medikamentuen kontserbazioari dagozkien animaliak babesteko, laneko
arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak eta produkzio ekologikoari dagozkionak adieraztea.
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Edukiak
1. Azienda ekologikoaren osasuna zaintzeko jardun praktikoak
-

Aziendaren gaixotasun ohikoenei buruzko nozioak.
Gaixorik dauden animaliak detektatzea.
Tratamenduen erregistroa.
Laginak hartzeko eskakizunak.
Medikamentuak aplikatzeko sistemak eta moduak.
Medikamentu-tratamenduak kentzeko denbora-tartea.
Konposatu farmakologikoen hondakinei buruzko nozioak: kentzeko denbora-tarteak.

2. Maneiu eta kontrol sanitarioa
-

Animalia-osasunaren kontzeptua.
Sendatzeko terapia: produktu fitoterapeutikoak eta homeopatikoak.
Prebentzio eta kontrol sanitarioa.
Sendatzeko terapia: produktu fitoterapeutikoak, produktu homeopatikoak eta baimendutako oligoelementuak.
Gaixotasun infekziosoen aurkako borroka.
Gaixotasunen prebentzioa.
Zaintza sanitarioa.
Kontrol biologikoko neurriak.
Neurri higieniko-sanitarioak.
Tratamendu higieniko sanitario propedeutikoak eta terapeutikoak.
Nahitaezko tratamenduen aplikazioa.
Nahitaezko programa sanitarioen aplikazioa.

3. Gaixotasunen prebentzioa
-

Gaixotasunen prebentzioa, kontrola eta tratamendua.
Medikamentuak ematea.
Prebentzio sanitarioaren oinarriak.
Zaintza sanitarioa.
Kontrol biologikoko neurriak.
Neurri higieniko-sanitarioak.

4. Ustiategi ekologikoko azienda maneiatzearekin lotutako oinarrizko araudia
-

3

Elikadura-segurtasunari buruzko araudia abeltzaintza-produktuen produkzioan.
Kalitateari eta trazabilitateari buruzko araudia.
Laneko arriskuak prebenitzeko arauak.
Produkzio-prozesuetako fitxak eta lan-parteak.

3. prestakuntza-modulua:
ANIMALIA ETA ANIMALIA-PRODUKTU EKOLOGIKOEN PRODUKZIOA
Kodea: MF0726_2
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0726_2: Animalia eta animalia-produktu ekologikoak produzitzea.
Iraupena: 120 ordu
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3.1. prestakuntza-atala
HAZKUNTZA, AURRERAKOEN HAZKUNTZA ETA GIZENTZEA ABELTZAINTZA
EKOLOGIKOAN
Kodea: UF0206
Iraupena: 60 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 eta LB3 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Abeltzaintza ekologikoan aurrez ezarritako irizpideen araberako animaliak lortzeko egin beharreko hazkuntzako, aurrera
hazteko eta gizentzeko eragiketak deskribatzea.
EI1.1 Jaioberriak maneiatzeko eragiketak eta haiek jaso beharreko zainketa espezifikoak definitzea, espeziearen
arabera.
EI1.2 Oritza hartzeko teknika desberdinak eta kumetzat hartzeko teknikak espeziearen arabera deskribatzea.
EI1.3 Pisatzeko, identifikatzeko eta markatzeko sistemak zerrendatzea, baita espeziearen eta estadio fisiologikoaren
arabera taldekatzeko sistemenak ere.
EI1.4 Animalien hazkuntzako, aurrera hazteko eta gizentzeko faseetako ingurumen-parametroen balio onenak azaltzea.
EI1.5 Hazkuntza geldoko animaliak berreskuratzeko neurri espezifikoak zerrendatzea.
EI1.6 Aurrera hazteko eta gizentzeko animaliak elikatzeko metodoak deskribatzea.
EI1.7 Hazkuntza-programa behar bezala kontrolatzeko ustiategiko parte eta egoera-orrietan erregistratu behar diren
aldagaiak zerrendatzea.
EI1.8 Honako hauek adieraztea: hazkuntzari, aurrerakoen hazkuntzari eta animaliak gizentzeari dagozkien animaliak
babesteko, produkzio ekologikoko eta laneko arriskuak prebenitzeko neurriak, baita elikadura-segurtasuneko eta
gainerako segurtasuneko neurriak ere.
EI1.9 Hazkuntzako, aurrera hazteko eta gizentzeko eragiketen kasu praktiko batean:
- Kumeei jaio ondorengo 24 orduetan maneiu- eta zainketa-eragiketak egitea.
- Kume jaioberriak behar bezala elikatzen direla ziurtatzea.
- Hala badagokio, produkzio-fase bakoitzean animaliak pisatzea, identifikatzea eta markatzea.
- Animaliak lote homogeneoetan taldekatzea sexuaren, tamainaren eta leku-erabilgarritasunaren arabera.
- Pabiloietako eta elikagaiak banatzeko eta ur-hornidurako sistemetako ingurumen-parametroak kontrolatzea.
- Aurrera hazteko animaliak eta gizentzeko animaliak ezarritako protokoloei jarraikiz elikatzea.
- Parteak, egoera-orriak eta erregistroak aurrez ezarritako argibideen arabera betetzen dira.
- Aurreko eragiketak trebetasunez egitea, eskatutako lan-erritmoak eta lan-kalitateak lortuz, eta laneko arriskuak
prebenitzeko eta ingurumena babesteko neurriak aplikatuz.
A2: Larratze-eragiketak belarki-, zuhaixka- eta zuhaitz-baliabideak modu iraunkorrean aprobetxatzeko egitea, ingurunea
mantenduz eta hobetuz.
EI2.1 Larratzea hasteko eta amaitzeko ordua eta larratzearen iraupena adieraztea sasoi- eta espezie-irizpideak eta
irizpide edafoklimatikoak kontuan hartuta.
EI2.2 Eremu jakin batean "gehiegizko larratzearen" eta "gutxiegizko larratzearen" fenomenoak agerian uzten dituzten
landare-espezieak deskribatzea.
EI2.3 Lurzatiaren itxitura deskribatzea, dagokion animalia-espeziera egokitutako materialekin eta ezarritako larratzemetodoaren arabera.
EI2.4 Larratzean behar diren eta ustiategiko animalientzat egokiak diren edanleku-motak deskribatzea.
EI2.5 Unadak garbitzeko eta bazka-lurzatietan simaurra zabaltzeko lanak zehaztea.
EI2.6 "Zatikako goroztatzearen" oinarriak eta teknikak laburki deskribatzea.
EI2.7 Larratze-eragiketei dagokienez, babes-neurriak eta laneko arriskuak prebenitzeko, ingurumena babesteko,
elikadura-segurtasuneko eta produkzio ekologikoko neurriak adieraztea belarki-, zuhaixka- eta zuhaitz-baliabideen
aprobetxamendurako.
EI2.8 Ondo zehaztutako nekazaritza-ustiategi ekologiko bateko larratze-maneiuko kasu praktiko batean:
- Ustiategiko abere-zama onena kalkulatzea, animalia-espeziearen arabera eta eskura dagoen biomasaprodukzioari buruzko informazioaren arabera.
- Larratze bidezko bazka-aprobetxamendurako txandaketa-egutegia egitea.
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- Larratzea hasteko orduaren eta eguneroko larratzearen iraupenaren programazioa kokapen geografikoari, urtesasoiari eta finkaren ezaugarri edafoklimatikoei lotutako irizpideak kontuan hartuta egiten da, ezarritako
protokoloen arabera.
- Zenbait landare-espezie badauden edo ez detektatzen da gutxiegizko edo gehiegizko larratzerik badagoen
zehazteko.
- Lurzatia animalientzat eta larratze-sistemara egokitutako materialekin ixtea.
- Animalientzat egokiak diren edanlekuak instalatzea.
- Unadak garbitzeko eta gorozkiak zabaltzeko makina, ekipamendu eta erreminta egokiak erabiltzea.
- "Zatikako goroztatzearen" tekniken praktika egokia finkaren ongarritze naturalari aplikatzen zaio eta, horrela, ez
da lurzorua galtzen "atsedenleku" iraunkorrak ezartzeagatik.
- Aurreko eragiketak produkzio ekologikoko, ingurumena babesteko, elikadura-segurtasuneko eta laneko arriskuak
prebenitzeko legeria betez egitea.

Edukiak
1. Kumeak
-

2.

Jaiotza.
Kumeek jaiotakoan duten portaera eta ezaugarriak.
Jaioberrien zainketa espezifikoak.
Oritza hartzea.
Kumetzat hartzeko arauak.
Kumeak maneiatzeko eragiketa bereziak.
Titia kentzea.
Kumeen gaixotasunak.
Identifikazioa eta erregistroa.
Identifikazio-sistemak.

Aurrera hazteko eta gizentzeko animalien maneiua
-

Jasotzeko eta/edo sortak egiteko lanak.
Instalazioak egokitzea eta haien ingurumen-kontrola egitea.
Aurrera hazteko eta gizentzeko programa: jardunak eta kontrola.
Irakurketa-sistemak: Identifikazio elektronikoa. Barra-kodea.

3. Larratzea maneiatzea
-

Larrekoak diren espezieei eta larrekoak ez diren espezieei buruzko oinarrizko nozioak.
Belarki-, zuhaixka- eta zuhaitz-baliabideen balorazioa.
Larreratutako abere-zama kalkulatzea.
Larratzea: Teknikak. Sistemak.
Gutxiegizko larratzea eta gehiegizko larratzea.
Zatikako goroztatzea: Oinarriak. Teknikak.
Simaurra produzitzea eta aplikatzea.

4. Animalia ekologikoen produkzioarekin eta haien produktuekin lotutako oinarrizko araudia
-

Produkzio ekologikoari buruzko legeria.
Ingurumen-araudia.
Elikadura-segurtasunari buruzko araudia abeltzaintza-produktuen produkzioan.
Laneko arriskuak prebenitzeko araudia.
Produkzio-prozesuetako fitxak eta lan-parteak.

3.2 prestakuntza-atala
ANIMALIA-PRODUKTU EKOLOGIKOAK
Kodea: UF0207
Iraupena: 60 ordu
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Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB2 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak
A1: Jezteko eta arrautzak biltzeko eragiketak ekipamendu egokiarekin eta dagokion animalia-espeziearen arabera ezarritako
prozedurari jarraikiz aztertzea.
EI1.1 Jezteko ekipamenduak, esnea biltegiratzeko tangak, uhal garraiatzaileak eta gainerako instalazioak osatzen
dituzten zati desberdinak identifikatzea.
EI1.2 Jezteko eragiketetan gomendatutako maneiu-protokoloa eta protokolo sanitarioa adieraztea.
EI1.3 Errapeko mina dagoela adieraz dezaketen "lehen esne-zurrustetako" esnearen ezaugarri nagusiak zerrendatzea.
EI1.4 Eskuzko jezterako eta jezte mekanikorako jardun-protokoloa deskribatzea, modu ordenatuan eta espeziearen
arabera.
EI1.5 Biltegi-instalazioetan jetzitako esnearen kalitate-kontrolerako egin beharreko eragiketak adieraztea.
EI1.6 Arrautzak jasotzeko, garraiatzeko eta biltegiratzeko gomendatzen diren eragiketak adieraztea.
EI1.7 Kasu bakoitzari dagozkion garbiketa- eta desinfekzio-prozesuak deskribatzea, baita erabilitako produktuak ere.
EI1.8 Arrautzen kalitate-kontrolerako protokoloa deskribatzea.
EI1.9 Animaliak babesteko, laneko arriskuak prebenitzeko, ingurumena babesteko, elikadura-segurtasuneko eta
produkzio ekologikoko neurriak -jezteari eta arrautza-bilketari lotuak- adieraztea.
EI1.10 Eskuzko jeztearen kasu praktiko batean, espezie bakoitzarentzat ezarritako protokoloen araberako higiene- eta
osasun-irizpideak kontuan hartzea.
A2: Erle-produktuak lortzeko eta polinizazioa hobetzeko erlauntzak maneiatzeko eragiketak deskribatzea.
EI2.1 Erleen produkzioan behar diren erremintak eta ekipamenduak zehaztea.
EI2.2 Erlauntz baten instalazioa eta maneiua azalerari, ezaugarri edafoklimatikoei eta eskura dauden erle-baliabideei
buruz emandako informazioa kontuan hartuta deskribatzea.
EI2.3 Elikadura artifiziala dagokion unean erabiltzea.
EI2.4 Erlezaintza ekologikoan gomendatutako ikuskapen eta kontrol sanitarioko jardunak zerrendatzea.
EI2.5 Denbora-tarte baterako informazio edafoklimatiko zehatza emanda erle-produktuak biltzeko gutxi gorabeherako
egutegia adieraztea.
EI2.6 Produktibitate baxuko erlauntzak edo patologiaren bat dutenak detektatzeko eta erlauntza horiek isolatzeko eta
tratamendu espezifikoak aplikatzeko erabiltzen diren parametroak deskribatzea.
EI2.7 Erlezaintza-instalazioak garbitzeko eta desinfektatzeko eragiketak modu ordenatuan adieraztea, baita xede
horretarako abeltzaintza ekologikoan baimendutako produktuak ere.
EI2.8 Animaliak babesteko, laneko arriskuak prebenitzeko, ingurumena babesteko, elikadura-segurtasuneko eta
produkzio ekologikoko neurriak -erleen maneiuari eta produkzioari lotuak- adieraztea.

Edukiak:
1. Errapearen anatomia eta fisiologia Praktika zooteknikoak
-

Errapearen morfologia eta barne-egitura.
Hausnarkarien alterazio eta anomalia ohikoenak.
Odol-irrigazioa.
Titiaren morfologia eta barne-egitura.
Esnea produzitzeko eta jariatzeko mekanismo fisiologikoak.
Laktogenesia.
Esne-produkzioari lotutako praktika zooteknikoak: Jeztea antolatzea. Jezteko agindua. Lehortzea.

2. Jezteko instalazioak eta ekipamenduak. Jeztearen higienea eta profilaxia. Esnearen
biltegiratzea eta kontserbazioa
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- Plazako jeztea.
- Aretoko jeztea.
- Jezteko makinak: Produkzioko elementuak eta huts-kontrola. Motoponpa-multzoa. Huts-tanga edo
intertzeptagailua. Huts-eroapenak.
- Esnea biltzeko, garraiatzeko eta biltzeko elementuak.
- Jezteko makinak egiaztatzea eta kontrolatzea.
- Ekipamenduen garbiketa eta desinfekzioa.
- Jeztearen prestaketa higienikoa eta gauzatzea.
- Jeztearen higienea.
- Jezteko aziendaren profilaxia.
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- Esnetegia: Hotzeko tangak. Esnearen hoztea. Hozte-ekipamenduaren garbiketa eta mantentze-lanak. Esnearen
kutsadura.

3. Arrautzen bilketa eta biltegiratzea
-

Arrautza-bilketa aldizka egitea, arrautzak ez hausteko eta oiloa loka ez jartzeko.
Arrautzak biltzeko eta garraiatzeko sistemak.
Arrautzaren kalitatea ebaluatzea.
Arrautzen sailkapena.
Arrautzen kontserbazioa.
Arrautzen garbiketa, desinfekzioa eta biltegiratzea.

4. Abeltzaintza ekologikoaren antolakuntza eta lan-errutinak
-

Lan-metodo orokorrak: errutinak.
Animalia immobilizatzeko sistemak.
Produkzioaren kontrola.
Animalien erregistroa.

5. Erlezaintzaren oinarriak
-

Erleen anatomiaren eta fisiologiaren oinarriak.
Erlategiaren elikadura eta osasuna.
Erlauntzen maneiua.
Erle erreginen maneiua.
Erle-produktuak lortzea: eztia, propolia, jelea, polena, argizaria eta abar.
Erlezaintzako ekipamenduak eta erremintak: ezagutzea eta erabiltzea. Erlezaintzako lan-arrisku espezifikoak
prebenitzea eta horietaz babestea.

6. Animalia ekologikoen produkzioarekin eta haien produktuekin lotutako oinarrizko araudia
- Elikadura-segurtasunari buruzko araudia abeltzaintza-produktuen produkzioan.
- Laneko arriskuak prebenitzeko araudia.
- Produkzio-prozesuetako fitxak eta lan-parteak.

4

4. prestakuntza-modulua:
ABELTZAINTZA EKOLOGIKOKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDEJARDUNBIDEAK
Kodea: MP0047
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Elikadura-anoak prestatzea eta banatzea eta kontsumoa kontrolatzea:
EI1.1 Lehengai-premiak kalkulatzea.
EI1.2 Lehengaiak eta elikagaiak baldintza egokitan biltegiratzea eta kontserbatzea, araudi espezifikoaren arabera.
EI1.3 Animalia-lote baten denbora-tarte jakin bateko elikagai- eta ur-kontsumoa kalkulatzea haien eguneroko premiak
jakinda.
EI1.4 Behar adinako kantitateko elikadura-anoak prestatzea, espezie bakoitzerako modu egokian.
EI1.5 Anoak banatzea eta ematea indibiduo-lote baten premiak jakinda.
EI1.6 Anoen kontsumoa gainbegiratzea eta aurkitzen diren anomaliak egiaztatzea eta jasotzea.
EI1.7. Elikagaiak prestatzeko, banatzeko eta kontserbatzeko behar diren makinak modu egokian maneiatzea.
EI1.8. Aurreko eragiketa bakoitzari dagozkion erregistroak egitea.
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EI1.9. Aurreko eragiketak produkzio ekologikoari buruzko legeriari jarraikiz eta enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko
planean ezarritako espezifikazioak betez egitea.
A2: Aziendaren egoera sanitarioa kontrolatzeko eragiketak egitea eta tratamendu espezifikoak aplikatzea.
EI2.1 Gerora agertutako gaixotasuna duen azienda ekologikoan honako hauek egitea:
EI2.2 Abeltzaintza ekologikorako adierazitako printzipio aktiboak onartzen direla egiaztatzea.
EI2.3 Printzipio horiek erabiltzeko baimendutako materiala eta emateko modua identifikatzea.
EI2.4 Animalia modu egokian immobilizatzea, ezarritako animaliaren ongizate-protokoloen arabera.
EI2.5 Agindutako medikamentuak ematea agindu fakultatiboak kontuan hartuta.
EI2.6 Abeltzaintza ekologikoaren egoera sanitarioaren kontrola eramatea:
EI2.7 Animalien egoera sanitarioa berrikustea eta, baldin badaude, osasun-alterazioak eta/edo anomalia fisiko edo
funtzionalak detektatzea.
EI2.8 Gaixorik dauden animaliak zaintzea agindu fakultatiboei jarraikiz.
EI2.9. Medikamentuen errezetak, albaranak, fakturak, aplikazio-erregistroak eta itxarote-denboren erregistroak
albaitaritza-medikamentuen araudiaren arabera artxibatzea.
CE2.10. Medikamentuak baldintza egokitan biltegiratzea eta kontserbatzea.
EI2.11 Aurreko eragiketak produkzio ekologikoaren legeriari eta ingurumena babesteko legeriari jarraikiz egitea,
enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez.
A3: Jezteko eta arrautzak biltzeko eragiketak ekipamendu egokiarekin eta dagokion animalia-espeziearen arabera ezarritako
prozedurari jarraikiz aztertzea.
EI3.1 Uhal garraiatzaileak, biltegiak, arrautzak hozteko ganbarak eta instalazioak garbitzeko sistema egiaztatzea, garbi
eta erabilera-baldintza onenetan egoteko.
EI3.2 Kontsumorako arrautzak granja bakoitzean ezarritako maiztasunarekin biltzea eta modu egokian manipulatzea,
haustea eta kutsatzea saihesteko.
EI3.3 Arrautzak biltzerakoan oskolaren kalitatea kontrolatzea eta ezarritako protokolo sanitarioaren eta kalitateprotokoloaren arabera akastunak diren aleak kendu ondoren, granjako biltegietara eta hozte-ganbaretara eramaten dira.
EI3.4 Aurreko eragiketak produkzio ekologikoaren legeriari eta ingurumena babesteko eta elikadura-segurtasuneko
legeriari jarraikiz egitea, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez.
EI3.5 Jezteko ekipamenduak, esnea biltegiratzeko tangak eta instalazioak garbitzeko sistema erabilera-baldintza onean
eta garbiak daudela egiaztatzea.
EI3.6 Animaliak jezteko instalaziora eramatea.
EI3.7 Errapearen higiene- eta osasun-protokoloak aplikatzea eta errapeko minik ez dagoela egiaztatzea.
EI3.8 Titikoak behar bezala jartzea.
EI3.9 Laginak behar bezala hartzea
EI3.10 Jeztearen kontrola.
EI3.11 Errapea hustea eta zigilatzea.
EI3.12 Jeztearen ondoren, errapeko titiak higienizatzea, ezarritako prozedurari jarraikiz.
EI3.13 Animalia bakoitzaren produkzioa eta ikusitako gorabeherak kontrolatzea eta erregistratzea.
EI3.14 Jeztetik lortutako esnea behar bezala biltegiratzea.
EI3.15 Aurreko eragiketak produkzio ekologikoaren legeriari eta ingurumena babesteko eta elikadura-segurtasuneko
legeriari jarraikiz egitea, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez.
A4: Erle-produktuak lortzeko eta polinizazioa hobetzeko erlauntzak maneiatzeko eragiketak deskribatzea.
EI4.1 Erlategiaren instalazioa eta maneiua urte-sasoiaren eta leku-erabilgarritasunaren arabera egitea, betiere ezarritako
protokoloei jarraikiz.
EI4.2 Elikadura osagarria ematea, azken ezti-bilketa eta hurrengo ezti-ihintzeko garaia baino hamabost egun
lehenagoko epean.
EI4.3. Erlauntza gainbegiratzea agente patogenoak aurreikusteko eta kontrolatzeko.
EI4.4 Erleen produktuak (eztia, polena, argizaria, propoliak, erregina-jelea, erleen toxina eta abar) dagokion
maiztasunarekin lortzea, ezarritako protokoloen arabera.
EI4.5 Produktibitate txikia edo patologiaren bat duten erlategiak isolatzea eta tratamendu espezifikoak aplikatzea.
EI4.6. Erlezaintzako materialaren, ekipamenduen eta instalazioen garbiketa-, desinfekzio- eta higienizazio-eragiketak
ezarritako prozedurari jarraikiz egitea.
EI4.7. Parteak, egoera-orriak eta erregistroak aurrez ezarritako argibideen arabera betetzea.
EI4.8 Eragiketak produkzio ekologikoko, ingurumena babesteko, elikadura-segurtasuneko eta laneko arriskuak
prebenitzeko legeria betez egitea.
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A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz.
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan.
EI5.2 Lantokiko prozedura eta arauak errespetatzea.
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EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea.
EI5.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea.
EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea.
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro.

Edukiak:
1. Elikadura eta nutrizioa:
-

Belar-bazken kontserbazioa: Belarra ontzea eta siloratzea.
Belar-bazkak prestatzeko, nahasteko eta banatzeko ekipamenduak.
Elikagaiak banatzeko sistemak eta jarraibideak.
Uraren ezaugarriak eta garrantzia.
Kalkulua eta premiak.

2. Ustiategietako azienda maneiatzearekin lotutako oinarrizko araudia
-

Elikadura-segurtasunari buruzko araudia abeltzaintza-produktuen produkzioan.
Kalitateari eta trazabilitateari buruzko araudia.
Laneko arriskuak prebenitzeko arauak.
Produkzio-prozesuetako fitxak eta lan-parteak.

3. Arrautzen bilketa eta biltegiratzea
-

Arrautza-bilketa aldizka egitea, arrautzak ez hausteko eta oiloa loka ez jartzeko.
Arrautzak biltzeko eta garraiatzeko sistemak.
Arrautzaren kalitatea ebaluatzea.
Arrautzen sailkapena.
Arrautzen kontserbazioa.
Arrautzen garbiketa, desinfekzioa eta biltegiratzea.

4. Jezteko instalazioak eta ekipamenduak. Jeztearen higienea eta profilaxia.
biltegiratzea eta kontserbazioa:
-

Esnearen

Plazako jeztea.
Aretoko jeztea.
Esnea biltzeko, garraiatzeko eta biltzeko elementuak.
Jezteko makinak egiaztatzea eta kontrolatzea.
Ekipamenduen garbiketa eta desinfekzioa.
Jeztearen prestaketa higienikoa eta gauzatzea.
Jeztearen higienea.
Jezteko aziendaren profilaxia.
Esnetegia: Hotzeko tangak. Esnearen hoztea. Hozte-ekipamenduaren garbiketa eta mantentze-lanak. Esnearen
kutsadura.

5. Erlezaintza:
- Erlategiaren elikadura eta osasuna.
- Erlauntzen maneiua.
- Erle erreginen maneiua.
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- Erle-produktuak lortzea: eztia, propolia, jelea, polena, argizaria eta abar.
- Erlezaintzako ekipamenduak eta erremintak: ezagutzea eta erabiltzea. Erlezaintzako lan-arrisku espezifikoak
prebenitzea eta horietaz babestea.

6. Integrazioa eta komunikazioa lantokian:
-
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Jarrera arduratsua izatea lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea.
Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea.
Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea.

Abeltzaintza ekologikoa

IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
33

NEKAZARITZA
Profesionaltasun-ziurtagiria

PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
PRESTAKUNTZA-MODULUA

BEHARREZKO AKREDITAZIOA

MF0006_2
Abeltzaintzako ustiategiko
instalazioak,
makinak eta ekipamenduak.

• Albaitaritzan lizentziatua
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
ustiategietako nekazaritzako ingeniari
teknikoa.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
enpresen kudeaketa eta antolamenduko
• goi-mailako teknikaria.
• 3. mailako abeltzaintzako produkzioaren
kudeaketako profesionaltasun-ziurtagiria.

MF0725_2
Ustiategi ekologikoetako
aziendaren maneiu
arrazionala.

MF0726_2
Animalia eta animaliaproduktu ekologikoen
produkzioa.

• Albaitaritzan lizentziatua
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
ustiategietako nekazaritzako ingeniari
teknikoa.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
enpresen kudeaketa eta antolamenduko
goi-mailako teknikaria.
• Abeltzaintzako Produkzioaren
Kudeaketako Profesionaltasun Ziurtagiria
(3. maila).
• Albaitaritzan lizentziaduna.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
ustiategietako nekazaritzako ingeniari
teknikoa.
• Nekazaritzako eta abeltzaintzako
enpresen kudeaketa eta antolamenduko
• goi-mailako teknikaria.
• 3. mailako abeltzaintzako produkzioaren
kudeaketako profesionaltasun-ziurtagiria.

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN
BEHAR DEN ESPERIENTZIA
PROFESIONALA
Akreditazioa
Akreditaziorik izan
izanez gero
ezean

1 urte

3 urte

1 urte

3 urte

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:
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-

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 Hezkuntza Ministerioak, edo
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak.

-

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

Abeltzaintza ekologikoa

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (M2) / 15 IKASLE

AZALERA (M2) / 25 IKASLE

Erabilera anitzeko gela

30

50

Abeltzaintzako pabiloia

150

150

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M

2. M

3. M

Erabilera anitzeko gela

X

X

X

Abeltzaintzako pabiloia

X

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Erabilera anitzeko gela

Abeltzaintzako pabiloia

Abeltzaintzako pabiloia

EKIPAMENDUA
− Errotuladorez idazteko arbelak.
− Ikus-entzunezko ekipoak.
− Orri birakaria.
− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia.
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.
Lokalaren ezaugarriak:
− Zoru zolatua.
− Aireztapen-leihateak.
− Argiztapena.
− Traktorea.
− Atoia.
− Pala kargatzailea.
− Ur-ponpa.
− Desiloratzeko makina.
− Hesi elektriko osatua.
− Motokultorea.
− Makina autopropultsatuak produktu sanitarioak aplikatzeko.
− Identifikatzeko eta markatzeko ekipamenduak eta materialak.
Makina eta aparatu guztiek beren elementu, mekanismo eta
osagarri guztiak izango dituzte, baita erabilera-eskuliburua eta
desmuntatze-eskuliburua ere, eta erabiltzeko moduan egongo dira.
Oro har, ikasleek praktikak aldi berean egiteko behar direnak.
− Eskorgak eta pertzak.
− Erreminta-jokoa.
− Eskularruak.
− Eskorgak eta pertzak.
− Erreminta-jokoa.
− Eskularruak.
− Sardeak, palak eta eskuareak.
− Zakuak.
− Kudeaketa-liburua.
− Abeltzaintza-kontroleko fitxak.
− Lastoa eta txirbilak.

35

NEKAZARITZA
Profesionaltasun-ziurtagiria

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ordezko piezak.
Belar-bazka.
Alanbreak.
Inkubagailua.
Jaiotegia.
Arrautza-sailkagailua.
Argiztapen-automatismoak.
Ernaldi-detektagailuak.
Kaiolak eta osagarriak.
Guraizeak
Oro har, ikasleek praktikak aldi berean egiteko behar direnak.

Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean.
Instalazioek eta ekipamenduek dagozkien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete.
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat lanabes, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko.
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar
dira haien 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 -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 urtetik gorakoentzako 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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