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NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-Ziurtagiria 

IZENA 
ZALDIEN ZAINKETAK ETA MANEIUA 
 
KODEA 
AGAN0109 
 
LANBIDE-ARLOA 
Nekazaritza. 
 
LANBIDE-EREMUA 
Abeltzaintza 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
AGA 226_2 Zaldiaren zainketak eta maneiua (665/2007 EDa, 2007ko maiatzaren 25ekoa). 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Zaldi-azienda maneiatzea eta zainketak egitea, baita instalazioak, makinak eta ekipamenduak erabiltzea eta mantentzea 
ere, animalien egoera orokor on bat lortzeko eta horiek kokatzen diren lekuetan giro egokia izateko, laneko arriskuak 
prebenitzeko eta ingurumena babesteko irizpideak kontuan hartuta. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0719_2: Zaldi-azienda elikatzea eta maneiu orokorra egitea eta lehen laguntzak ematea. 
- UC0720_2: Zaldi-aziendaren higienea, zainketak eta mantentze fisikoa egitea. 
- UC0721_2: Zaldi-aziendaren maneiua egitea ugalketan eta aurrerakoen hazkuntzan. 
- UC0722_2: Zaldi-azienda prestatzea eta egokitzea erakusketetan eta lehiaketetan aurkezteko. 
- UC0006_2: Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak, makinak eta ekipamenduak muntatzea eta mantentze-lanak egitea. 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 

Lanbide-esparrua 
Lanbide-jarduera norberaren kontura nahiz besteren kontura garatzen du, zaldien hazkuntzarekin, heziketarekin, 
estaltzearekin eta erakusketarekin lotutako esparru publikoko edo pribatuko enpresa handien, ertainen eta txikien 
produkzio-eremuan edo -departamentuan. 
 
Produkzio-sektoreak 
Nekazaritza-sektorean kokatzen da, zaldi-abeltzaintzaren azpisektorean, honako produkzio-jarduera hauetan: 
Zaldi-aziendako ustiategiak; Zaldi-aziendaren heziketako, trebakuntzako eta entrenamenduko zentroak; Zaldi-
aziendaren ostaturako, atsedenerako eta errekuperaziorako zentroak; Ekitaldiekin, ikuskizunekin, zaldi-
erakustaldiekin, jolas-jarduerekin, kirol-jarduerekin eta jarduera terapeutikoekin (hipoterapia) lotutako enpresak eta 
entitateak; Sektorearekin lotutako zerbitzu-enpresak; Estatuko hazitarakoen eta behor-taldeen gordailua. 
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Lanbideak edo lanpostuak 
6209.1051 Zaldi-hazkuntzako langilea. 
Aziendaren eta instalazioen zainketarako eta maneiurako enplegatua zaldi-abeltzaintzako ustiategietan.  
Zaldi-aziendaren zainketarako eta maneiurako enplegatua bestelako abeltzaintza-instalazioetan. 
Sektorearekin lotutako zerbitzu-enpresetan enplegatua. 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HORIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK

MF0719_2 (ZEHARKAKOA) 
Zaldi-aziendaren elikadura, maneiu orokorra eta lehen 
laguntzak. 

90   

MF0720_2 
Zaldi-aziendaren higienea, zainketak eta mantentze 
fisikoa. 

90   

UF0502: Hazitarakoen 
maneiua 30 

UF0503: Umetarako 
behorren eta errapeko 
moxalen maneiua 

90 MF0721_2 
Zaldi-aziendaren maneiua ugalketan eta aurrerakoen 
hazkuntzan. 

180 

UF0504: Zaldi-aziendaren 
maneiua esnea kentzean eta 
aurrerakoen hazkuntzan 

60 

MF0722_2 
Zaldi-aziendaren prestaketa eta egokitzapena 
erakusketetan eta lehiaketetan aurkezteko 

60   

MF0006_2 (ZEHARKAKOA) 
Abeltzaintzako ustiategiko instalazioak, makinak eta 
ekipamenduak 

90   

MP0108 
Lanekoak ez diren lanbide-jardunbideen modulua zaldien 
zainketetan eta maneiuan. 

80   

IRAUPENA, GUZTIRA 590   
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NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-Ziurtagiria 

1. gaitasun-atala: 
ZALDI-AZIENDA ELIKATZEA ETA MANEIU OROKORRA EGITEA ETA 
LEHEN LAGUNTZAK EMATEA 

 
Kodea: UC0719_2 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Aziendaren elikadura prestatzea eta banatzea, anoa orekatua hornitzeko, etapa fisiologiko bakoitzean oinarrizko 
premiak asebetez. 

BI1.1 Pentsu eta bazka mota ezberdinen biltegiratzea, prestaketa eta kontserbazioa animalia-osasuneko irizpideak 
kontuan hartuta egiten da beti. 
BI1.2 Pentsu eta bazka mota ezberdinak biltegiratzeko eta kontserbatzeko eta elikagaiak prestatzeko beharrezko 
makinak garbiketa- eta higiene-irizpideei jarraituta maneiatzen dira. 
BI1.3 Elikagai ezberdinak, horien egoera egiaztatu ondoren, adierazitako lekuetan hornitzen dira animalia 
bakoitzarentzat edo talde jakin bakoitzarentzat erabakitako kantitateak errespetatuz. 
BI1.4 Animalia edo talde bakoitzaren elikadura kasu bakoitzean erabakitako gehigarriak gehituta osatzen da. 
BI1.5 Edoskitze artifiziala behar duten moxalei kasu bakoitzarentzat ezarritako kantitateak eta produktuak hornituta 
egiten da. 
BI1.6 Elikaduraren prestaketa eta banaketa ingurumenean kalterik eragin gabe egiten da, enpresaren laneko 
arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez, eta animalia-ongizateko irizpideak kontuan 
hartuta. 

LB2: Jolas-, lan- edo kirol-jardueretan diharduten animalien egoera orokor ona berrikustea, horien disponibilitatea 
bermatuz une oro. 

BI2.1 Animaliak aldizka berrikusten dira eta beti jarduera horietako edozeinetan erabiliak izan aurretik, enplegurako 
egoera onean daudela ziurtatzeko. 
BI2.2 Naturaltasunez mugitzeko arazoren bat daukaten animaliak identifikatu egiten dira eta dagokion langileek 
aztertzeko baztertzen dira. 
BI2.3 Berrikusi ondoren modalitate horietako edozeinetan erabiliak izateko egoeran dauden animaliak behar 
bezala ekipatzen dira horiekin egingo den erabileraren arabera. 
BI2.4 Beren jarduera bukatzen duten animaliei ekipamenduak kentzen zaizkie, eta berrikusten, dutxatzen eta 
lehortzen dituzte dagozkien lekuetara eraman aurretik. 
BI2.5 Animalia horien lanerako erabilitako ekipamenduak garbitu egiten dira eta adierazitako lekuetan uzten dira. 
BI2.6 Jolas-, lan- edo kirol-jardueretan diharduten animalien berrikuspena eta ekipamendua enpresaren laneko 
arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta animalia-ongizateko irizpideak kontuan hartuta 
egiten da beti. 

LB3: Azienda behar bezala maneiatzea ibilgailuan sartzerakoan, ateratzerakoan eta garraiatzerakoan, izan daitezkeen 
istripuetatik babesteko, une oro aziendaren integritatea bermatuz. 

BI3.1 Erabili beharreko garraiobidea azienda ibilgailuratu aurretik berrikusten da, gutxieneko espazio- eta 
segurtasun-baldintzak biltzen dituela ziurtatzeko. 
BI3.2 Garraioan zehar aziendaren egokitzapenerako eta babeserako erabiltzen den materiala animalien egoera eta 
ezaugarriak, garraiobidea eta bidaiaren iraupena kontuan hartuta berrikusi eta kokatzen da. 
BI3.3 Ibilgailura sartzea eta ateratzea beharrezko langileekin eta baliabideekin egiten da beti, animaliak ibilgailura 
modu ordenatuan, seguruan eta lasaian igotzen direla edo jaisten direla ziurtatzeko. 
BI3.4 Kolektiboki garraiatzen diren animaliak ordena egokian kokatzen dira sexuaren, adinaren, izaeraren eta 
helmugaren arabera, beren artean segurtasun-tarte nahikoa izanez. 
BI3.5 Azienda ibilgailuan sartzea eta ateratzea ibilgailuaren barruan geldirik ahalik eta denbora gutxien egotea 
zainduta egiten da. 
BI3.6 Azienda bidaian zehar behatzen da, horren oinarrizko premiak bermatuz, horretarako behar diren geldialdiak 
eginez, eta animalientzat edo garraioarentzat arrisku handi bat izan daitekeen edozein irregulartasun ohartuta. 
BI3.7 Azienda ibilgailuan sartzea, ateratzea eta garraiatzea ingurumenean kalterik eragin gabe egiten da, 
enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez, eta animalien ongizate- eta 
babes-irizpideak zainduta garraioan zehar. 
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LB4: Animalien maneiua behar bezala egitea taldean eramaten direnean, horien segurtasuna bermatzeko, behar ez 
diren arriskuak saihestuz. 

BI4.1 Zaldi-talde bateko kideak beti elkartu behar dira beste leku batera eraman aurretik, animalia guztien kontrola 
errazteko. 
BI4.2 Hainbat arrazoirengatik beren kidekoen bidaia-erritmo normalari jarraitu ezin dioten zaldi-talde bateko kideak 
lokalizatzen dira eta banaka gidatzen dira, ahal den guztietan. 
BI4.3 Zaldi-taldea eramaten den ibilbidea egiaztatu egin behar da, zabala dela eta mugatuta dagoela eta oztoporik 
ez duela ziurtatzeko. 
BI4.4 Zaldi-taldeari ibilbide osoan laguntzen zaio kideren bat aldentzea edo bere kidekoak kontaktu bisualetik 
galtzea saihestuz. 
BI4.5 Animalien maneiua taldean eramaten direnean ingurumenean kalterik eragin gabe egiten da, enpresaren 
laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez, eta animalia-ongizateko irizpideak 
kontuan hartuta. 

LB5: Lehen laguntzak azkar eta doitasunez aplikatzea halakorik behar duen aziendari, geroko konplikazioak saihesteko. 
BI5.1 Zaurien garbiketa arretaz egiten da, albaitariak kasu bakoitzean espezifikatutako larrialdiko tratamenduak 
aplikatuta. 
BI5.2 Kolikoen, infosuren eta erraz atzeman daitezkeen bestelako alterazio fisiologikoen kasuan, azkar informatzen 
da eta larrialdian jarduten da albaitariak jardun-protokolo batean ezarritakoaren arabera. 
BI5.3 Larrialdian jarduten den animaliak identifikatu, baztertu, ibilgetu eta behatu egin behar dira, albaitaria iristen 
den arte. 
BI5.4 Larrialdian baztertzen diren animaliei ohe garbi eta eroso bat jartzen zaie. 
BI5.5 Animaliei muturrekoak, mantak, bendak edo bestelako elementuak jartzen zaizkie nahitaezkoa den larrialdiko 
kasuetan (albaitariak landutako jardun-protokolo batean adieraziak), albaitaria iristen den arte. 
BI5.6 Aziendari eman beharreko lehen laguntzak ingurumenean kalterik eragin gabe egiten dira, enpresaren 
laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez, eta animalia-ongizateko irizpideak 
kontuan hartuta. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak
Arraza, sexu eta adin desberdineko animaliak. Ukuilu jarraituak, bakarkako boxak. Abaroan egoteko leku estaliak, 
berderak eta eskortatxoak. Janontzi kolektiboak. Bakarkako janontziak. Edontzi kolektibo automatikoak. Bakarkako 
edontzi automatikoak. Pentsuentzako neurriak. Eskorgak eta pertzak. Baliabide motordunak pentsuak eta bazkak 
prestatzeko eta banatzeko, eta materiala garraiatzeko (dumperrak, traktoreak atoiarekin...). Animalien maneiurako eta 
garraiorako materiala (tamaina ezberdinetako ukuiluko kopet-gainak, zerratxoak, kalamuzko sokak, ustak, zigorrak, 
garraio-babesleak, atseden-bendak...). Aziendaren maneiurako materiala biltegiratzeko lokala (zelategia). Aziendaren 
garraiobideentzako nasa. Azienda garraiatzeko homologatutako baliabideak. Medikamentuak, garraiorako materiala, 
kontserbazioa eta lehen laguntzako medikamentuen aplikazioa. Termometroa. Azienda eramateko egokitutako eskortak. 
Pentsuak. Bazkak. Pentsuentzako gehigarriak. Bitamina- eta mineral-zuzentzaileak. Pentsu- eta bazka-biltegiak. 
Aziendaren identifikaziorako sistemak.

Produktuak eta emaitzak 
Animalia elikatuak, maneiatuak eta lehen laguntzak kalitate-irizpideekin jasoak; horiek guztiak sexu, arraza eta adin 
ezberdinekoak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Hainbat ekipamenduren eta materialen funtzionamenduari buruzko fitxa teknikoa. Elikagaiaren nutrizio-osaerari buruzko 
fitxa teknikoak. Animalia desberdinen elikadura-premiei buruzko fitxa teknikoak. Animalien lehen laguntzen aplikazioari 
buruzko fitxa teknikoak. Ustiategian jarduteko barne-protokoloak. Jarduera arautzeko araudia. Barne-kontroleko zatiak 
edo egoera-orriak. Gida sanitarioak. 
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2. gaitasun-atala: 
ZALDI-AZIENDAREN HIGIENEA, ZAINKETAK ETA MANTENTZE 
FISIKOA EGITEA 

 
Kodea: UC0720_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Aziendaren higiene-zereginak egitea animalien egoera orokor on bat lortzeko, gaixotasunak saihestuz, baita beste 
edozein osasun-arazo ere. 

BI1.1 Aziendaren higiene-zereginak gauzatzeko materiala hautatzea eta erabiltzea modu egokian egiten da 
dagokion gorputz-atalaren eskuilaketa, garbiketa eta/edo saneamendua eraginkorra izan dadin, lana amaitu 
ondoren garbituta eta desinfektatuta. 
BI1.2 Zaurien, orbainen eta gorputz-atal delikatuenen gaineko garbiketa arreta handiz egiten da animaliari kalterik 
ez egiteko, albaitariak edo goi-mailako pertsonak ezarritako jardun-arauei jarraituta. 
BI1.3 Aziendaren gorputz-atal ezberdinen ilea moztea eta/edo murriztea derrigorrezkoa denean egiten da, 
animaliaren ongizate fisikoa eta estatikoa zainduta ondorengo horrekin egingo den erabilerarako. 
BI1.4 Zurden eta buztanen orraztea, askatzea eta bakantzea ile gehiegi erortzea eta/edo ateratzea saihestuta 
egiten da beti. 
BI1.5 Animalia partzialki edo osorik dutxatzea hainbat faktore kontuan hartuta egin behar da, hala nola giro-
tenperatura, uraren tenperatura eta animaliaren izerdi-egoera, eta ondoren lehortzen saiatu behar gara. 
BI1.6 Aziendaren higiene-zereginak ingurumenean kalterik eragin gabe egiten dira, enpresaren laneko arriskuak 
prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez, eta animalia-ongizateko irizpideak kontuan hartuta. 

LB2: Zaldi-aziendaren oinarrizko zainketak egitea, horren osasuna indartzeko, animalietan izan daitezkeen alterazio 
fisikoak ohartuta. 

BI2.1 Animalia bakoitzaren eta horren ingurunearen kanpo-behaketa arreta handiz egiten da zauriak, gaixotasun-
seinaleak eta -sintomak, eta bestelako alterazio fisiko garrantzitsuak lokalizatzen saiatuz. 
BI2.2 Azienda pisatzea eta neurtzea aldizka egiten da, informazioa erregistratuz eta goi-mailako langileei 
komunikatuz, ondoren azter dezaten. 
BI2.3 Apoen berrikuspena eta zainketak arreta handiz egiten da, kanpoalde guztietan egoera ona egiaztatuz. 
BI2.4 Premia duten animalien ferraketaren egoera maiz begiratzen da, eta espezialistari horretan eta haien 
mantentze-lanak egiten laguntzen zaio. 
BI2.5 Aziendaren oinarrizko zainketak ingurumenean kalterik eragin gabe egiten dira, enpresaren laneko arriskuak 
prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez, eta animalia-ongizateko irizpideak kontuan hartuta. 

LB3: Tratamendu sanitarioak ematea animaliei eta albaitariak adierazitako laginak hartzea, horien eraginkortasuna 
lortzeko, laginen administrazio txar bat saihestuta. 

BI3.1 Animalia batentzat edo animalia-talde batentzat albaitariak adierazitako tratamendua eman aurretik beti 
produktuak eta/edo erabili beharreko baliabideak egiaztatu eta aztertu behar dira. 
BI3.2 Aziendaren txertaketa, parasitoak hiltzea eta desinfekzioa albaitariak espezifikatutako aldizkakotasunarekin, 
produktuekin, baliabideekin eta dosiekin egiten da. 
BI3.3 Albaitariak agindutako laginak hartzea ezarritako protokoloaren arabera egin behar da. 
BI3.4 Albaitariak agindutako tratamenduen administrazioa, baita laginak hartzea ere, ingurumenean kalterik eragin 
gabe egin behar da, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez, eta 
animalia-ongizateko irizpideak kontuan hartuta. 

LB4: Zaldi-aziendaren oinarrizko mantentze-lanak egitea dagokion oharrei jarraituta, animalien egoera orokor on bat 
bermatzeko. 

BI4.1 Animaliak beti mugitu aurretik begiratzen dira, egin beharreko jarduera egiteko ezgaitzen edo zailtzen dien 
konplikaziorik ez dagoela egiaztatuz. 
BI4.2 Animaliak mugitzeko erabiltzen diren materialak eta ekipamenduak kokatu aurretik berrikusten dira, horien 
egoera egiaztatuz, nahikoak direla egiaztatuz, eta egin beharreko lanera primeran egokitzen direla egiaztatuz. 
BI4.3 Animalien mugimenduak jarduerarako gune eta leku egokietan egiten dira beti. 
BI4.4 Animalien mugimenduak jarduera jakin bakoitzerako adituek xedatutako moduen, iraupenen eta 
intentsitateen arabera egiten dira. 12 

 
 
 

 



 
 

Zaldien zainketak eta maneiua 

BI4.5 Kasu batzuetan animalien mugimenduan laguntzeko erabiltzen diren baliabide mekanikoak erabilera-moduak 
eta funtzionamendu egokia zainduta erabiltzen dira. 
BI4.6 Animalien mugimendua enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez 
eta animalia-ongizateko irizpideak kontuan hartuta egiten da beti. 
 

Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak
Arraza, sexu eta adin desberdineko animaliak. Ukuilu jarraituak, bakarkako boxak. Palak, eskuareak, sardeak, eskorgak 
eta pertzak. Animalien maneiurako, garbiketarako eta lanerako materiala (tamaina ezberdinetako ukuiluko kopet-gainak, 
zerratxoak, lanerako kopet-gainak, hariak, ahokoak, gida-uhalak, ustak, kalamuzko sokak, lanerako bendak, atseden-
dendak, eskuilak, zaldi-orraziak...). Ilemozkailu automatikoa eta ilea mozteko guraizeak. Balantza eta bastoi 
zoometrikoa. Aziendaren garbiketarako, maneiurako eta lanerako materiala gordetzeko lokala (zelategia). 
Medikamentuak biltegiratzeko lokala eta sendaketentzako eta miaketentzako gindaxa. Medikamentuak, medikamentu 
injektagarrien aplikaziorako materiala, pentsuan, uretan edo topikoa; hozkailuak eta medikamentuen kontserbazio-
materiala. Termometroa. Oheetarako txirbilak, lastoa eta zerrautsa. Zaldientzako dutxak. Aziendaren mugimendurako 
pistak eta zirkuluak. Aziendaren lanerako baliabide mekanikoak. Aziendaren identifikaziorako sistemak. 
Produktuak eta emaitzak 
Animalia garbiak, zainduak, saneatuak eta landuak kalitate-irizpideen arabera; horiek guztiak sexu, arraza eta adin 
ezberdinekoak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Hainbat ekipamenduren eta materialen funtzionamenduari buruzko fitxa teknikoa. Ustiategiko gaixotasunen 
errekonozimendu-fitxak (orokorra edo bakarkakoa). Programa sanitarioaren, medikamentu-moten, haiek emateko 
moduaren, maneiuaren eta biltegiratzearen erregistroa. Hilketaren aurreko itxaronaldien erregistroa (kentzeko 
animalientzat eta/edo haragi-produkziorako bideratutako animalientzat). Ustiategian jarduteko barne-protokoloak. 
Jarduera arautzeko araudia. Barne-kontroleko zatiak edo egoera-orriak. 
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3. gaitasun-atala 
ZALDI-AZIENDAREN MANEIUA EGITEA UGALKETAN ETA 
AURRERAKOEN HAZKUNTZAN 

 
3 

Kodea: UC0721_2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Aurrerako aziendaren ohiko maneiua egitea produkzioa optimizatzeko, ezarritako ardurak kontuan hartuta. 

BI1.1 Hazitarakoek, ugalketa-etapan daudenean, ariketak egin behar dituzte sasoi onean egoteko, eta 
instalazioetara eta baliabideetara ohitu behar dira beren buruarengan, umetarako behorrengan eta zaintzeaz 
arduratutako langileengan istripuren bat eragiteko arriskua saihesteko. 
BI1.2 Umetarako behorrak etapa horretan maneiatzean horien kondizio eta egoera fisiologikoa kontuan hartzen da, 
baita kondizio horretatik ondorioztatutako berezitasunak ere. 
BI1.3 Aurrerako azienda kokatzerakoan, urduritasuna eta larritasuna eragin diezaieketen lekuak eta egoerak 
saihestu behar dira. 
BI1.4 Ugalketa-lanetan zehar behorrekin batera dauden zaldikumeak une oro kontrolatu behar dira horien ondoan 
egon daitezen, baina prozesuetan oztoporik sortu gabe. 
BI1.5 Aurrerako aziendaren maneiua ingurumenean kalterik eragin gabe egiten da, enpresaren laneko arriskuak 
prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez, eta animalia-ongizateko irizpideak kontuan hartuta. 

 
 

 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-Ziurtagiria 

LB2: Langile espezializatuei laguntzea behorrak iel (arreske) dauden detektatzeko prozesuetan, ahalik eta kudeaketa-
kopuru handiena errazteko. 

BI2.1 Umetarako behorrak egunero behatzen dira estaltze-garaietan iel ote dauden seinale eta/edo sintoma 
nabariak ohartzeko. 
BI2.2 Iel egon daitekeela ikusten den behorra identifikatu egiten da eta dagokion langileari jakinarazten zaio 
benetan iel dagoela egiazta dezan. 
BI2.3 Behorrak iel ote dauden detektatzeko erabilitako guneak animaliak sartu aurretik berrikusten eta egokitzen 
dira. 
BI2.4 Iel daudela egiaztatu beharreko behorrak horretarako adierazitako lekura eramaten dira, eta langile 
espezializatuekin batera lan egiten da enplegatutako metodo ezberdinen bitartez detekzioa egiten den bitartean. 
BI2.5 Iel dauden behorren maneiua ingurumenean kalterik eragin gabe egiten da, enpresaren laneko arriskuak 
prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez, eta animalia-ongizateko irizpideak kontuan hartuta. 

LB3: Espezializatutako langileei laguntzea estaltze-prozesuan zehar, ahalik eta eraginkortasun handiena izateko. 
BI3.1 Estaltzeak egiteko erabilitako guneak animaliak sartu aurretik berrikusten eta egokitzen dira. 
BI3.2 Aurrerako azienda estaltze-prozesuetarako garbitzen eta ekipatzen da, prozesuan ahalik eta errendimendu 
handiena lortzeko. 
BI3.3 Hazitarakoak estaltzeko lekura eramaten dira, behorra prest dagoela egiaztatu ondoren. 
BI3.4 Behorrak ibilgetu eta babestu egin behar dira estaltzean zehar, dagokion langilearen oharrak kontuan 
hartuta.  
BI3.5 Estaltzea egiteko hazitarakoa gidatzen da dagokion langileak emandako oharrei jarraikiz. 
BI3.6 Estaltze-prozesuetan aurrerako aziendaren maneiua ingurumenean kalterik eragin gabe egiten da, 
enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez, eta animalia-ongizateko 
irizpideak kontuan hartuta. 

LB4: Ernari dagoen behorra maneiatzea eta behatzea ernaldi osoan zehar, ondo garatzen dela ziurtatzeko eta izan 
daitezkeen anomaliak ohartzeko. 

BI4.1 Ernari dauden behorrak arreta handiz behatzen dira egunero, abortuen edo ernaldiko ohiz kanpoko 
bestelako prozesuen seinale eta/edo sintoma nabariak ohartzeko. 
BI4.2 Abortu baten edo ernaldiko bestelako anomalien seinaleak eta/edo sintomak izan ditzaketela ohartzen den 
behorren kasuan, identifikatu egin behar dira eta dagokion langileari jakinarazi behar zaio, egoera azter eta egiazta 
dezan. 
BI4.3 Ernari dauden behorrak kokatzen diren lekuak une oro garbitzen eta prestatzen dira, animaliei etengabeko 
erosotasuna emateko. 
BI4.4 Ernari dauden behorrak etengabe behatzen dira ernaldiko azken egunetan, berehalako erditze baten 
sintomak eta/edo seinaleak ohartzeko, gune egokietan kokatuta (erditzeko gelak) erditzeko unean asistentzia 
errazagoa egiteko. 
BI4.5 Ernari dauden behorren maneiua ingurumenean kalterik eragin gabe egiten da, enpresaren laneko arriskuak 
prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez, eta animalia-ongizateko irizpideak kontuan hartuta. 

LB5: Langile espezializatuekin batera lan egitea erditzearen unean, eta behorra eta bere moxala zaintzea jaiotzaren 
ondorengo egunetan, kumetzat hartze on bat ziurtatzeko. 

BI5.1 Erditze-sintoma nabariak dituzten behorrak identifikatzen dira, eta langile espezializatuei jakinarazten zaie. 
BI5.2 Ahal izanez gero erditzean egon behar dugu normaltasunez garatzen dela ziurtatzeko, beharrezkoa denean 
espezializatutako langileei lagunduz behorrari eta moxalari asistentzia ematean. 
BI5.3 Plazenta eta fetuari atxikitako gainerako hondakinak erditzearen lekutik kentzen dira langile espezializatuek 
aztertu ondoren. 
BI5.4 Erditzeak kontrolatu ahal izan gabe gertatzen diren kasuetan, behorra nahiz bere moxala egoera onean 
daudela egiaztatzen da, adierazitako langileei jakinarazten zaie, eta dagokion lekura eramaten dira behorra eta 
bere moxala. 
BI5.5 Jaiotzaren ondorengo egunetan arreta bereziarekin zaintzen da moxalaren garapen egokia eta bere 
amarekin duen harremana, beharrezkoa den kasuetan esku hartuta eta anomalia garrantzitsuen berri emanez 
dagokion langileari. 
BI5.6 Erditzean zehar eta horren ondorengo egunetan behorren eta horien moxalen maneiua ingurumenean 
kalterik eragin gabe egiten da, enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez, 
eta animalia-ongizateko irizpideak kontuan hartuta. 
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Zaldien zainketak eta maneiua 

LB6: Aurrerako moxalak maneiatzea, produkzioa optimizatzeko ezarritako arretak kontuan hartuta. 
BI6.1 Moxalak errapetik kentzea momentu egokian egin behar da, eta ustiategiaren barne-irizpideekin bat etorriz. 
BI6.2 Aske dauden aurrerako moxalak ukuilu batera eramaten dira aldizka, betiere posiblea bada, bertan lotu eta 
berrikusteko. 
BI6.3 Aurrerako moxalekiko hurbilketa eta, ondoren, ukuiluaren barruan lotzea modu ordenatuan eta lasaian egiten 
da. 
BI6.4 Aurrerako moxalak, lotuak izan ondoren, banan-banan berrikusten dira zauriak, lesioak edo bestelako 
alterazio garrantzitsuak bilatzeko, eta, edozein anomalia izanez gero, dagokion langileei jakinaraziko zaie, behar 
denean sendatzera eramateko. 
BI6.5 Aurrerako moxalak, berrikusiak izan ondoren, garbitu egiten dira higienea mantentzeko, eta eskuztatu egiten 
dira beren konfiantza irabazteko eta hezten direla ziurtatzeko. 
BI6.6 Gaixotasun edo lesio batengatik aske utzi ezin diren aurrerako moxalak ibilgetu egiten dira eta bakarka 
kontrolatzen dira, box batean baztertuta sendatzen diren arte. 
BI6.7 Aurrerako moxalak, beharrezko zainketak jaso ondoren, ezarritako protokoloaren arabera askatzen dira. 
BI6.8 Aurrerako moxalen maneiua ingurumenean kalterik eragin gabe egiten da, enpresaren laneko arriskuak 
prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez, eta animalia-ongizateko irizpideak kontuan hartuta. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak
Hazitarako animaliak eta aurrerako moxalak, arraza, sexu eta adin ezberdinekoak. Ukuilu jarraituak, bakarkako boxak, 
erditzeko lekuak. Abaroan egoteko leku estaliak, berderak eta eskortatxoak. Palak, eskuareak, sardeak, eskorgak eta 
pertzak. Oheetarako txirbilak, lastoa eta zerrautsa. Hazitarakoen eta moxalen maneiu-materiala (tamaina ezberdinetako 
ukuiluko kopet-gainak, zerratxoak, kalamuzko sokak, zigorrak, trabak...). Aziendaren maneiurako materiala gordetzeko 
lokala (zelategia). Ustiategietarako gindax baten lokalizaziorako lokala. Araldiratzeetarako eta estaltzeetarako lokala. 
Behorrak iel ote dauden detektatzeko sistemak. Aziendaren identifikaziorako sistemak. 
Produktuak eta emaitzak 
Umetarako behorrak, hazitarako arrak eta aurrerako moxalak, arraza, sexu eta adin ezberdinekoak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Hainbat ekipamenduren eta materialen funtzionamenduari buruzko fitxa teknikoa. Ustiategian jarduteko barne-
protokoloak. Ustiategiaren egiturarekin lotutako helburuen aurkibideak eta txostenak. Jarduera arautzeko araudia. 
Barne-kontroleko zatiak edo egoera-orriak. 
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4. gaitasun-atala 
ZALDI-AZIENDA PRESTATZEA ETA EGOKITZEA ERAKUSKETETAN 
ETA LEHIAKETETAN AURKEZTEKO 

 
4 

Kodea: UC0722_2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Zaldi-azienda maneiatzea erakusketetan eta lehiaketetan aurkezteko prestaketan, horien arauak eta/edo araudiak 
kontuan hartuta. 

BI1.1 Azienda-mota horren prestaketan erabilitako materiala animalia bakoitzari egokituta hautatzen da, material 
hori gero aurkezpenetan erabiliko den berbera edo horren oso antzekoa izatea saiatuz. 
BI1.2 Animalien estetika egunero zaintzen da, horien gorputz-atalen manipulazioak erakusketa- edo lehiaketa-
mota bakoitzaren araudiarekiko kontraesanik ez duela zainduz. 
BI1.3 Animaliak gune egokietan lantzen dira, behar adina zabalak eta ahalik eta neurri handienean ondorengo 
aurkezpenetarako guneekin bat datozenak. 

 
 

 



 
 
NEKAZARITZA 
Profesionaltasun-Ziurtagiria 

BI1.4 Animalien lana prestaketan zehar jarduera zehatz bakoitzerako adituek xedatutako moduen, iraupenen eta 
intentsitateen arabera egiten da. 
BI1.5 Aurkezpen-mota jakin batean animaliek egin eta hartu behar dituzten mugimendu eta jarrera zehatzak 
irakasten zaizkie eta perfekzionatzen dira, modalitate horretarako teknika egokiak erabiliz. 
BI1.6 Azienda erakusketetarako eta lehiaketetarako prestatzea enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean 
ezarritako espezifikazioak betez eta animalia-ongizateko irizpideak kontuan hartuta egiten da beti. 

LB2: Zaldi-azienda kokatzea eta egokitzea erakusketetan eta lehiaketetan aurkeztu aurretik, horien arauak eta/edo 
araudiak betez, eta parte-hartze ezin hobea ziurtatuz. 

BI2.1 Aziendaren garraioa erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzeko, beharrezkoa den kasuetan, aurrerapen 
nahikoarekin egiten da animaliek aurkezpenaren aurretik atseden hartzeko aukera izan dezaten. 
BI2.2 Aurkezpenaren aurretik animalien aklimatazio-lanak eta harremanetan jartzeko lanak beren egoteko eta lan 
egiteko leku berriekin, modu progresiboan egiten dira eramaten direnetik erakusketa arte. 
BI2.3 Edozein erakusketa- edo lehiaketa-motatan parte hartuko duen azienda horretarako adierazitako guneetan 
lantzen da aurkezpenaren unea iritsi arte, eta (ahal denean) pistatik edo aurkezpen-lekutik paseatzen da ekitaldia 
baino lehen, horretara ohituz. 
BI2.4 Animalien estetika eta aurkezpenean erabilitako materiala pistara irten aurretik mantentzen eta 
perfekzionatzen dira, erakusketa- edo lehiaketa-mota bakoitzaren araudiarekiko kontraesanik ez duela zainduz. 
BI2.5 Zurden eta buztanen txirikordatzea eta/edo korapilatzea ahalik eta denbora gutxien irauteko moduan egiten 
da, ilea lehenbailehen bere egoera naturalera itzultzea zainduz. 
BI2.6 Azienda erakusketetan eta lehiaketetan aurkezteko aldez aurretik egokitzea eta prestatzea enpresaren 
laneko arriskuak prebenitzeko planean ezarritako espezifikazioak betez eta animalia-ongizateko irizpideak kontuan 
hartuta egiten da beti. 

LB3: Zaldi-azienda erakusketetan eta lehiaketetan aurkeztea, ekitaldi horien arauak eta/edo araudiak betez eta 
errendimendu handiena bermatuz. 

BI3.1 Beste ustiategi batzuetatik etorritako animaliekin parte hartzen duen azienda kontrolatu eta maneiatu egin 
behar da horien arteko hurbiltasuna saihestuz. 
BI3.2 Aziendaren mugimendua erakusketan eta lehiaketan zehar beti animalien errendimendu handiena bilatuz 
egiten da, ekitaldiak arautzen dituzten arauak eta araudiak betez. 
BI3.3 Aziendaren mugimendua erakusketetan eta lehiaketetan enpresaren laneko arriskuak prebenitzeko planean 
ezarritako espezifikazioak betez eta animalia-ongizateko irizpideak kontuan hartuta egiten da beti. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Ekoizpen-baliabideak
Arraza, sexu eta adin desberdineko animaliak. Ukuilu jarraituak, bakarkako boxak. Abaroan egoteko leku estaliak, 
berderak eta eskortatxoak. Animalien maneiurako eta garraiorako materiala (tamaina ezberdinetako ukuiluko kopet-
gainak, harien/ahokoen kopet-gainak, zerratxoak, kalamuzko sokak, ustak, zigorrak, zingilatxoak, zingilak, zaldi-zelak, 
lan-babesleak, garraio-babesleak, kanpaiak, bendak, etab.). Aziendaren maneiurako eta garraiorako materiala 
gordetzeko lokala (zelategia). Aziendaren mugimendurako pistak eta zirkuluak. Aziendaren lanerako baliabide 
mekanikoak. Aziendaren garraiobideentzako nasa. Azienda garraiatzeko homologatutako baliabideak. Aziendaren 
identifikaziorako sistemak. 
Produktuak eta emaitzak 
Arraza, sexu eta adin ezberdineko animaliak erakusketetan eta/edo lehiaketetan parte hartzeko prestatuak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Aziendaren mugimendurako eta garraiorako ekipamendu, material eta baliabide ezberdinen funtzionamenduaren fitxa 
teknikoa. Ustiategiaren egiturarekin lotutako helburuen aurkibideak eta txostenak. Jardueraren araudi eta erregelamendu 
erregulatzaileak. Aziendaren kontrolerako zatiak edo egoera-orriak. Gida sanitarioak. 
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5. gaitasun-atala 
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIKO INSTALAZIOAK, MAKINAK ETA 
EKIPAMENDUAK MUNTATZEA ETA MANTENTZE-LANAK EGITEA 

 
5 

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 Ustiategia maiztasun, produktu eta prozedura egokiekin desintsektatzen da eta arratoiez garbitzen da, 
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. 
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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-
deposituak, erreminta-sortak, zulagailua, katu hidraulikoak, koipeztatze-ekipamenduak, konpresorea, erregaiak eta 
lubrifikatzaileak biltegiratzeko deposituak. Abeltzaintzako instalazioak, makinak eta ekipamenduak. 
Lanaren produktuak edo emaitza 
Makinen, ekipamenduen, lanabesen eta erreminten egokitzapen-, mantentze- eta erregulazio-eragiketak animalien 
premien arabera eta ustiategiaren maneiuaren arabera eginak. 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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1. prestakuntza-modulua: 
ZALDI-AZIENDAREN ELIKADURA, MANEIU OROKORRA ETA 

LEHEN LAGUNTZAK 
 

2. prestakuntza-modulua: 
ZALDI-AZIENDAREN HIGIENEA, ZAINKETAK ETA MANTENTZE 

FISIKOA 
 

3. prestakuntza-modulua: 
ZALDI-AZIENDAREN MANEIUA UGALKETAN ETA 

AURRERAKOEN HAZKUNTZAN 
 

4. prestakuntza-modulua: 
ZALDI-AZIENDAREN PRESTAKETA ETA EGOKITZAPENA 

ERAKUSKETETAN ETA LEHIAKETETAN AURKEZTEKO 
 

5. prestakuntza-modulua: 
ABELTZAINTZAKO USTIATEGIKO INSTALAZIOAK, MAKINAK 

ETA EKIPAMENDUAK 
 

6. prestakuntza-modulua: 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK ZALDIAREN 

ZAINKETETAN ETA MANEIUAN 
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1 1. prestakuntza-modulua: 
ZALDI-AZIENDAREN ELIKADURA, MANEIU OROKORRA ETA LEHEN 
LAGUNTZAK 
 
Kodea: MF0719_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0719_2: Zaldi-azienda elikatzea eta maneiu orokorra egitea eta lehen 
laguntzak ematea. 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zaldi-aziendaren bizitza-fase bakoitzean elikadura egokia emateko erabili beharreko prozedurak zerrendatzea. 

EI1.1 Zaldi-aziendaren digestio-aparatuaren berezitasun garrantzitsuenak deskribatzea, hornitu beharreko elikagai-
motak eta -kantitateak baldintzatzen dituztenak. 
EI1.2 Zaldi-aziendarentzako elikagai-mota ezberdinak bereiztea, baita garraiatzeko, biltegiratzeko eta kontserbatzeko 
moduak ere. 
EI1.3 Zaldi-aziendaren elikaduran erabilitako osagarri- eta gehigarri-mota ezberdinak eta horiek nahitaez eman 
beharreko kasuak bereiztea. 
EI1.4 Zaldi-aziendarentzako anoen, osagarrien eta gehigarrien hornidura-metodo ezberdinak eta horietako bakoitza 
hornitzeko lekuak identifikatzea. 
EI1.5 Zaldi-aziendaren elikadurarako erabilitako pentsuetan, bazketan, osagarrietan eta gehigarrietan alterazioren bat 
adierazten duten seinaleak eta sintomak deskribatzea. 
EI1.6 Pisuaren, adinaren, jardueraren eta egoera fisiologikoaren arabera, animaliei eman beharreko anoa-mota 
bakoitzaren oinarrizko ezaugarriak eta kantitateak bereiztea. 
EI1.7 Moxal baten edoskitze artifiziala egiteko teknikak, produktuak eta kantitateak definitzea. 
EI1.8 Zaldi-aziendaren elikadurarentzat animaliaren bizitza-fase bakoitzean, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta 
animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A2: Jolaserako, lanerako eta kirolerako erabilitako zaldi-aziendara bideratutako maneiu orokorra deskribatzea eta egitea, 
ezarritako helburuak lortzeko aukera ematen duten denboretan, moduetan eta eratan. 

EI2.1 Jarduera horietako bakoitza zein gunetan eta baldintza orokorretan garatzen den aipatzea, baita horietan 
animaliekin egiten den erabilera ere. 
EI2.2 Jarduera horietako bakoitzean diharduten animaliei eman behar zaizkien gutxieneko alojamendu- eta atseden-
baldintzak definitzea. 
EI2.3 Animalia horiek jarduera jakin baterako erabiltzea eragozten duten lesio eta patologia ohikoenak atzematea. 
EI2.4 Jarduera horiek egiteko animaliak zein material-motekin ekipatzen diren bereiztea, baita horiek doitzeko eta 
jartzeko moduak ere. 
EI2.5 Jarduera horietako edozeinetan erabilia izan aurretik, animalia bakoitzak zehazki behar dituen prestaketa-, 
ekipamendu- eta zainketa-motak deskribatzea. 
EI2.6 Jarduera horietako bakoitzean aziendaren egokitzapen estetiko egoki bat lortzeko gauzatzen diren lanak zeintzuk 
diren aipatzea. 
EI2.7 Garatutako jarduera amaitu ondoren, ekipamenduak kentzeko eta animalien garbiketarako eta atsedenerako 
adierazitako protokoloa zein den definitzea. 
EI2.8 Jarduera horietako bakoitzean animaliekin erabilitako materialen eta ekipamenduen garbiketa-, mantentze- eta 
biltegiratze-lanak zeintzuk diren aipatzea. 
EI2.9 Jolaserako, lanerako eta kirolerako erabilitako zaldi-aziendaren maneiu orokorrarentzat, laneko arriskuak 
prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A3: Zaldi-azienda garraiatzeko eta, izan daitezkeen arriskuak gutxiagotuz, animaliak ibilgailura sartzeko eta hortik ateratzeko 
erabilitako baliabideak, materialak eta ekipamenduak identifikatzea. 

EI3.1 Garraiobideek zaldi-aziendarentzat bildu behar dituzten gutxieneko espazio-, aireztapen-, erosotasun- eta 
segurtasun-baldintzak deskribatzea, garraiatu beharreko animalia-kopuruaren eta -motaren arabera. 
EI3.2 Garraioan zehar aziendaren egokitzapenerako eta babeserako erabili beharreko materialak eta ekipamenduak 
aipatzea. 20 
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EI3.3 Azienda behar bezala ibilgailura sartzeko eta hortik ateratzeko erabili beharreko baliabideak eta teknikak 
antzematea. 
EI3.4 Aziendaren garraio kolektiborako bete behar diren gutxieneko segurtasun-arauak aipatzea. 
EI3.5 Garraiatzerakoan aziendak jaso behar dituen zainketak eta arretak zerrendatzea. 
EI3.6 Zaldi-azienda garraiatzeko une egokia identifikatzea sasoiaren, klimaren, animaliaren egoeraren eta bidaiaren 
iraupenaren arabera. 
EI3.7 Mota horretako animaliak garraiatu aurretik egin beharreko ezinbesteko jardun sanitarioak eta aurkeztu beharreko 
dokumentazioa ezagutzea. 
EI3.8 Zaldi-aziendaren garraiorako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-
irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A4: Animaliak taldean mugitzeko eta lekualdatzeko aplikatu behar diren teknika egokiak deskribatzea. 
EI4.1 Taldean lekualdatu aurretik, animaliak behar bezala taldekatzea lortzeko jarraitu beharreko prozedurak eta 
ezinbesteko espazioak aipatzea. 
EI4.2 Taldean lekualdatzeko arazoak dituen animalia baten seinale edo sintoma nabariak identifikatzea. 
EI4.3 Animaliak taldean eramateko ibilbideek izan behar dituzten gutxieneko mugapen- eta segurtasun-baldintzak 
aipatzea. 
EI4.4 Langile-premia egokiak atzematea, baliabide erabilgarrien arabera eta lekualdatu beharreko animalien ezaugarrien 
eta kopuruaren arabera. 
EI4.5 Animaliak taldean mugitzeko eta lekualdatzeko, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-
ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A5: Larrialdiko sendaketak behar dituzten gaixotasun-, traumatismo- eta zauri-sintomak identifikatzea eta lehen laguntzak 
aplikatzea zaldi-aziendari gertaera horien kasuan. 

EI5.1 Premiaz tratatu behar izan daitezkeen traumatismoak eta/edo gaixotasunak adierazten dituzten seinaleak eta 
sintomak atzematea zaldi batean. 
EI5.2 Premiaz tratatu behar diren traumatismoen eta/edo gaixotasunen kasuetarako jardun-protokoloa deskribatzea. 
EI5.3 Duten tamainagatik premiaz tratatu behar diren zaurien kasuetarako jardun-protokoloa identifikatzea eta 
deskribatzea. 
EI5.4 Traumatismoen eta zaurien larrialdiko tratamendurako erabiltzen diren produktu ezberdinak ezagutzea, baita 
horien aplikazio-moduak ere. 
EI5.5 Premiaz tratatuak izan daitezkeen gaixotasunen tratamendurako erabiltzen diren produktu ezberdinak ezagutzea, 
baita horien aplikazio-moduak ere. 
EI5.6 Tratamendu-mota bakoitzarentzako kontrol-fitxak ezagutzea. 
EI5.7 Zaldi-aziendari lehen laguntzak aplikatzeko, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin 
lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

Edukiak: 
1. Zaldi-aziendaren ezaugarri morfologikoak. 

- Espeziearen kanpoaldea: gorputz-atal ezberdinen identifikazioa. 
- Zaldi-arraza nagusien ezaugarri morfologiko bereizgarriak. 
- Azala: ilearen osotasuna; akatsak eta tarak. 
- Ilajeak: kolorazioak eta berezitasunak. 

2. Zaldi-aziendaren izaera eta portaera. 
- Zaldi-aziendaren ohiko portaera bere kondizioaren arabera: adina, sexua, arraza, garatzen duen jarduera, etab. 
- Zaldi-aziendaren ohiko portaera bere bizimoduaren arabera: taldeak aske, estabulazio kolektiboa, bakarkako 

estabulazioa, etab. 
- Zaldi-aziendaren izaera eta portaera definitzen duten jokabideak arrazaren arabera. 
- Zaldi-aziendaren ezohiko portaeren eta akatsen kasuak. 

3. Zaldi-aziendaren elikadura. 
- Zaldiaren digestio-aparatuaren funtsezko ezaugarriak: organoak eta guruin erantsiak. 
- Digestio-prozesua zaldian: garapen normala eta berezitasunak. 
- Zaldi-aziendarentzako pentsu-, bazka-, osagarri- eta gehigarri-motak: ezaugarriak eta animalia-mota 

bakoitzarekiko egokitzapena. 
- Elikagai-anoen eta uraren prestaketa aziendarentzat: erabilitako moduak eta ekipamenduak. 
- Zaldi-aziendarentzako elikagai-anoak eta ura kontserbatzeko, hornitzeko eta biltegiratzeko erabilitako baliabideak 

eta ekipamenduak: ezaugarriak eta erabilera-moduak. 21 - Edoskitze artifiziala zaldi-aziendan: argibideak, motak, denboraldiak eta aplikatzeko moduak eta baliabideak. 
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4. Zaldi-azienda eta bere parte-hartzea jolas-, kirol- eta lan-jardueretan. 
- Animalien egoera aproposak jarduera-mota bakoitzerako: arraza, izaera, heziketa-maila, egoera fisikoa, etab. 
- Lan-jarduera nagusien eta jolas- eta kirol-diziplina nagusien garapenerako lekuak eta ezaugarri espezifikoak: 

landako lana, heziketa klasikoa, unai-heziketa, oztopo-jauziak, lehiaketa osoa, jazarpena eta eraispena, kakogailu-
lehiaketa, raid, zaldi-lasterketak, zaldizko paseoak eta ibilbideak, etab. 

- Zaldi-azienda jolas- eta kirol-jardueretan eta lan-jardueretan parte hartzea baldintzatzen duten araudiak eta 
erregelamenduak: oinarrizko kontzeptuak. 

5. Jolas- eta kirol-jardueretan eta lan-jardueretan parte hartzen duen zaldi-aziendaren maneiu 
orokorra. 
- Animalien bizitza-erregimena eta kokapena: gutxieneko alojamendu- eta atseden-baldintzak. 
- Jarduera-mota horretan parte hartzeko animaliak baztertzean eragina duten faktoreak: lesio garrantzitsuak eta 

gaitasun fisiko-psikiko negatiboak. 
- Animalien ekipamendua jolas- eta kirol-jarduera nagusiak eta lan-jarduera nagusiak garatzeko: erabili beharreko 

materialen eta ekipamenduen doikuntza eta egokitzapena, eta horiek garbitzeko eta kontserbatzeko moduak. 
6. Zaldi-aziendaren garraioa. 

- Zaldi-aziendarentzako garraiobideak: motak, funtsezko ezaugarriak, eta bakoitzaren berezitasunak. 
- Animaliak ibilgailura sartzea eta ateratzea: baliabide eta teknika egokiak. 
- Garraiatzerakoan animaliak babesteko erabilitako ekipamenduak: motak, ezaugarriak eta kokatzeko moduak. 
- Araudi erregulatzailea: dokumentazioa, jardun sanitarioak, arretak bidaian zehar, eta animalientzat eskatzen diren 

gutxieneko segurtasun-baldintzak. 
7. Animaliak taldean lekualdatzea. 

- Azienda taldekatzea eta taldean gidatzea: erabili beharreko baliabideak eta teknikak. 
- Mahukak eta hesi mugikorrak animaliak taldean lekualdatzeko: ezaugarriak eta erabilera-moduak. 

8. Zaldi-aziendaren lehen laguntzak. 
- Gaixorik dauden animaliak identifikatzea eta detektatzea. 
- Premiaz tratatu behar diren gaixotasunak: seinale eta sintoma nabariak. 
- Arazoak animalien mugimenduan eta lokomozioan: premiaz tratatu beharreko lesioak eta zauriak. 
- Larrialdiko maneiu-jardunak: zainketak eta larrialdiko tratamenduen administrazioa. 

9. Zaldi-aziendaren elikadurarekin, maneiu orokorrarekin eta lehen laguntzekin lotutako araudi 
erregulatzailea. 
- Ingurumen-babesa. 
- Laneko arriskuen prebentzioa. 
- Animalia-ongizatea. 

 
 

2
 
 

2. prestakuntza-modulua: 
ZALDI-AZIENDAREN HIGIENEA, ZAINKETAK ETA MANTENTZE FISIKOA 
 
Kodea: MF0720_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0720_2: Zaldi-aziendaren higienea, zainketak eta mantentze fisikoa 
egitea 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zaldi-aziendaren saneamenduan erabilitako materiala ezagutzea, garbiketa- eta higiene-teknikak deskribatzea, eta mota 
horretako zereginak baliabide egokiekin gauzatzea. 
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EI1.1 Animaliaren gorputz-atal ezberdinen garbiketa eta/edo saneamendua egiteko beharrezko materiala deskribatzea, 
baita horiek erabiltzeko, garbitzeko eta desinfektatzeko moduak ere. 
EI1.2 Zaldi-aziendaren garbiketarako eta higienerako erabilitako teknikak azaltzea, animalien egoeraren eta ezaugarrien 
arabera, eta garatzen duten jardueraren arabera. 
EI1.3 Zaldiaren zauriak, orbainak eta gorputz-atal delikatuak identifikatzea, horien garbiketa eta higienea egiterakoan 
arreta berezia jarri behar delako. 
EI1.4 Zaldia orrazteko, txirikordatzeko eta ilea mozteko teknikak deskribatzea, baita horietako bakoitza zein kasutan 
aplikatzen den ere. 
EI1.5 Zaldi bat dutxatzeko eta ondoren lehortzeko erabili beharreko teknika egokiak bereiztea, zaldiaren egoera 
orokorraren arabera, egin duen jardueraren arabera, eta inguruan dituen ingurumen-baldintzen arabera. 
EI1.6 Zaldi-aziendaren garbiketarako eta higienerako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-
ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A2: Osasun-egoera on bat mantentzeko zaldi-aziendari aplikatu behar zaizkion oinarrizko zainketak zehaztea. 
EI2.1 Animaliak pisatzeko eta neurtzeko metodoak deskribatzea, baita horretarako erabilitako materialak eta 
ekipamenduak eta horien erabilera-moduak ere. 
EI2.2 Zaldiaren apoa osatzen duten zatiak bereiztea eta behar dituen zainketak ezagutzea animalien ezaugarrien eta 
jardueraren arabera. 
EI2.3 Animaliekin laguntzeko eta eusteko teknikak azaltzea ferraketa egiteko eta apoetan bestelako zainketak 
aplikatzeko. 
EI2.4 Apoen egoera txarrarekin eta ferraketa-arazoekin lotuak egon daitezkeen animalien mugimendu naturalaren 
alterazioak atzematea. 
EI2.5 Animalia bakoitzari aplikatzen zaizkion pisaketen, neurketen, ferraketen eta bestelako oinarrizko zainketen 
bakarkako jarraipenarekin lotutako kontrol-fitxak ezagutzea. 
EI2.6 Zaldi-aziendari oinarrizko zainketak aplikatzeko, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-
ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A3: Zaldi-aziendaren laginak hartzeko eta oinarrizko tratamendu sanitarioak aplikatzeko protokolo egokia definitzea. 
EI3.1 Zaldi-aziendaren laginak hartzeko erabilitako teknikak azaltzea, horretarako erabiltzen diren materialak eta horien 
erabilera-moduak ezagutuz. 
EI3.2 Zaldi-aziendari oinarrizko tratamendu sanitarioak (txertaketak, parasitoak hiltzea, desinfekzioak eta abar) 
aplikatzeko jardun-protokoloa identifikatzea eta deskribatzea, baita erabiltzen diren materialak eta ekipamenduak eta 
horien erabilera-moduak ere. 
EI3.3 Zaldi-aziendaren oinarrizko tratamendu sanitarioentzat erabiltzen diren produktuak ezagutzea, baita horiek 
manipulatzeko eta kontserbatzeko moduak ere. 
EI3.4 Tratamendu-mota bakoitzari dagozkion kontrol-fitxak antzematea, albaitariak agindutako produktuak 
administratzeko dosiak eta aldizkakotasuna interpretatuz. 
EI3.5 Zaldi-aziendaren laginak hartzeko eta tratamendu sanitarioak aplikatzeko, laneko arriskuak prebenitzeko araudian 
eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A4: Zaldi-aziendaren mantentze fisiko egokia bermatzeko erabilitako teknikak azaltzea, kasu bakoitzerako egokienak 
zeintzuk diren adieraziz. 

EI4.1 Animalia baten ezaugarri morfologikoak bere arrazarentzat, sexuarentzat eta adinarentzat egokiak diren 
antzematea, baita egiten duen jarduerarako egokiak diren antzematea ere. 
EI4.2 Maneiatuko dugun animaliaren izaera baloratzea, bere jarrera interpretatuz eta ematen dizkiogun aginduekiko eta 
estimuluekiko erreakzioak balioetsita. 
EI4.3 Animalia baten egoera fisikoa baloratzea, geldirik eta mugimenduan behatuta, eta egingo dugun maneiua egoera 
horretara egokitzen jakinda. 
EI4.4 Zaldi-azienda lantzeko erabiltzen diren guneetako bakoitzak bildu behar dituen gutxieneko baldintzak aipatzea. 
EI4.5 Kasu bakoitzean animalien mantentze fisikoa bermatzeko teknika onenak azaltzea, erabiltzen dituzten materialak 
eta ekipamenduak ezagutuz, baita horien erabilera- eta funtzionamendu-moduak ere. 
EI4.6 Animalien lan-antolamenduari eta animalia bakoitzaren izaeraren, gaitasunaren eta lanerako prestasunaren 
bakarkako jarraipenari dagozkien kontrol-fitxak antzematea. 
EI4.7 Zaldi-aziendaren mantentze fisikoko lanetarako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-
ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

Edukiak: 
1. Zaldi-aziendaren ezaugarri fisiologikoak. 

- Lokomozio-aparatuaren fisiologia: hezur nagusiak, artikulazioak, muskuluak eta tendoiak. 23 
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- Arnas aparatuaren fisiologia: arnas prozesu normala eta bere organoen eta gainerako osagaien funtsezko 
ezaugarriak. 

2. Zaldi-aziendaren garbiketa eta higienea. 
- Gorputz-atal ezberdinak eskuilatzeko eta dutxatzeko teknikak. 
- Zurdak eta buztanak garbitzeko, orrazteko, txirikordatzeko eta korapilatzeko teknikak. 
- Ilea mozteko eta zurdak eta buztanak txukuntzeko teknikak. 
- Zaldi-aziendaren garbiketarako eta higienerako erabilitako materialak eta ekipamenduak: motak eta erabilera-

moduak, garbiketa eta desinfekzioa. 
- Zaldi-aziendaren garbiketarako eta higienerako lokalak: ezaugarriak eta gutxieneko dimentsioak kasu bakoitzean. 

3. Zaldi-aziendaren oinarrizko zainketak. 
- Zaldiaren kanpo-morfologia: gorputz-atal ezberdinen, akatsen eta taren identifikazioa. 
- Zaldiaren apoaren kanpo-morfologia: zatiak eta zona sentikorrak. 
- Zaldi-azienda pisatzeko eta neurtzeko teknikak: erregistratu beharreko parametro komunak, metodoak, erabilitako 

ekipamenduen ezaugarriak, eta horiek erabiltzeko moduak. 
- Zaldiaren apoaren zainketak: adierazitako teknikak, materialak eta produktuak. 
- Ekidoen ferraketa: Animaliak eusteko teknikak, eta ferra-mota ezberdinen ezaugarriak eta normalean erabilitako 

erremintak. 
- Zaldi-aziendaren neurketarako, pisaketarako eta ferraketarako lokalak: ezaugarriak eta gutxieneko dimentsioak 

kasu bakoitzean. 
- Zaldi-aziendaren neurketarako, pisaketarako eta ferraketarako kontrol-fitxak: horien antzematea eta interpretazioa. 

4. Zaldi-aziendaren oinarrizko tratamendu sanitarioak. 
- Zaldi-aziendaren laginak hartzea: teknikak, materialak, erabilitako ekipamenduak, eta laginen manipulazio- eta 

kontserbazio-protokoloa. 
- Tratamendu sanitario prebentiboetan, propedeutikoetan eta terapeutikoetan erabilitako produktuak: manipulazio- 

eta kontserbazio-motak eta -moduak. 
- Tratamendu sanitario prebentiboak, propedeutikoak eta terapeutikoak: aplikazio-teknikak eta -protokoloak. 
- Zaldi-aziendaren oinarrizko tratamendu sanitarioen kontrol-fitxak: horien antzematea eta interpretazioa. 

5. Zaldia geldi eta mugimenduan. 
- Zaldia egonaldian edo geldi: atseden-posizioak eta akatsak. 
- Zaldia mugimenduan: aire naturalen mekanika (pausoa, trosta eta galopa), akatsak mugimenduan. 
- Zaldiaren hanka-jarrera geldi eta mugimenduan: hanka-jarrera zuzenak eta hanka-jarrerako akatsak. 

6. Zaldi-aziendaren mantentze fisikoa. 
- Animalien portaera-jarraibideak horien izaera eta lanerako prestasuna definitzeko. 
- Animalien egoera fisikoaren eta entrenamendu-mailaren adierazleak. 
- Lan-mota jakin baterako animaliaren gaitasuna adierazten duten faktoreak. 
- Animalien entrenamenduan eragin negatiboa duten ezohiko jokabideak eta akatsak. 

7. Zaldi-aziendaren mantentze fisikora bideratutako entrenamendurako erabilitako teknikak eta 
metodoak. 
- Entrenamendu-motak: faseak, iraupena eta entrenamendu bakoitzaren berezitasunak. 
- Animalien entrenamendurako erabilitako material eta ekipamendu nagusiak: funtsezko ezaugarriak eta erabilera-

moduak. 
- Animalien entrenamendura bideratutako guneak: ezaugarriak eta gutxieneko dimentsioak kasu bakoitzean. 
- Kontrol-fitxak eta entrenamenduaren jarraipena: horien antzematea eta interpretazioa. 

8. Zaldi-aziendaren higienearekin, zainketekin eta mantentze fisikoarekin lotutako araudi 
erregulatzailea. 
- Ingurumen-babesa. 
- Laneko arriskuen prebentzioa. 
- Animalia-ongizatea. 
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3 3. prestakuntza-modulua: 
ZALDI-AZIENDAREN MANEIUA UGALKETAN ETA AURRERAKOEN 
HAZKUNTZAN 
 
Kodea: MF0721_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0721_2: Zaldi-aziendaren maneiua egitea ugalketan eta aurrerakoen 
hazkuntzan. 
 
Iraupena: 180 ordu 
 
 
3.1 prestakuntza-atala 
HAZITARAKOEN MANEIUA 
 
Kodea: UF0502 
 
Iraupena: 30 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin, hazitarakoen berezko 
maneiuari dagokionez. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hazitarako arrekin egiten den maneiua zehaztea, langile espezializatuei laguntzeko semenaren erauzketa-prozesuan. 

EI1.1 Semenaren erauzketa-prozesua hasi baino lehen, hazitarakoen prestaketa- eta egokitzapen-zereginak 
deskribatzea. 
EI1.2 Hazitarakoen heziketa-metodoak azaltzea, gero horiekin intseminazio artifizialaren bitartez estaltzeak egiteko 
erabiliko den semena erauzteko eta jasotzeko. 
EI1.3 Hazitarakoei semena erauzteko normalean erabiltzen diren metodoak antzematea, baita bakoitzean egiten diren 
maneiu-jardunak ere. 
EI1.4 Hazitarakoen semen-erauzketak gauzatzeko guneen ezaugarriak deskribatzea. 
EI1.5 Semen-erauzketetan hazitarakoak maneiatzeko erabiltzen diren materialak eta ekipamenduak antzematea, baita 
horien erabilera- eta funtzionamendu-moduak ere. 
EI1.6 Semen-erauzketako prozesuetan parte hartu ondoren hazitarakoei egiten zaizkien zainketa espezifikoak aipatzea, 
eta horretarako erabilitako materialen eta produktuen erabilera- eta aplikazio-moduak azaltzea. 
EI1.7 Semen-erauzketarako prozesuetan hazitarakoen maneiurako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta 
animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A2: Hazitarako arrekin egiten den maneiua zehaztea, estaltze naturalaren bidezko behorren estalketa-prozesuan 
espezializatutako langileei laguntzeko. 

EI2.1 Estaltze naturalaren bidezko behorren estalketa-prozesua hasi baino lehen, hazitarakoekin egiten diren 
prestaketa- eta egokitzapen-zereginak deskribatzea. 
EI2.2 Estaltze naturalaren bidezko behorren estalketaren unean hazitarakoen maneiu-protokoloa aipatzea. 
EI2.3 Estaltze naturalaren bidezko behorren estalketak gauzatzeko guneen ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.4 Estaltze naturalaren bidezko behorren estalketan zehar hazitarakoak maneiatzeko erabiltzen diren materialak eta 
ekipamenduak antzematea, baita horien erabilera- eta funtzionamendu-moduak ere. 
EI2.5 Estaltze naturalaren bidezko behorren estalketa-prozesuan parte hartu ondoren hazitarakoei egiten zaizkien 
zainketa espezifikoak aipatzea, eta horretarako erabilitako materialen eta produktuen erabilera- eta aplikazio-moduak 
azaltzea. 
EI2.6 Estaltze naturalaren bidezko behorren estalketa-prozesuan hazitarakoen maneiurako, laneko arriskuak 
prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 25 
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Edukiak: 
1. Hazitarako arraren fisiologia. 

- Hazitarako balio duten arrak: bildu behar dituzten funtsezko ezaugarriak (adina, osaera eta egoera fisikoa, arraza-
balioak, etab.) 

- Hazitarakoen ugalketa-organoak: ezaugarriak eta funtzionamendua. 
2. Hazitarakoen izaera eta portaera 

- Ugalketarako etapan zehar hazitarako arren izaera eta portaera definitzen duten ohiko jokabideak. 
- Hazitarako arren ezohiko portaera eta akatsak ugalketarako etapan zehar: kasu bakoitzean adierazitako maneiu-

jardunak. 
3. Hazitarako arraren maneiua ugalketa-prozesuan 

- Hazitarakoen bizitza-erregimena eta kokapena: hazitarako arrentzako alojamenduen ezaugarriak eta animalien 
gutxieneko isolamendu- eta atseden-baldintzak. 

- Ugalketa-prozesuan parte hartzeko hazitarakoak baztertuak izatean eragina duten gaitasun psikofisiko negatiboak. 
- Hazitarakoen ikasketa- eta entrenamendu-teknikak semen-erauzketarako prozesuetarako eta estaltze naturalaren 

bidezko behorren estalketarako. 
- Hazitarakoen prestaketa- eta egokitzapen-lanak ugalketa-prozesuan parte hartzeko. 
- Hazitarakoen ekipamendua semen-erauzketarako prozesuetan eta estaltze naturalaren bidezko behorren 

estalketan parte hartzeko: erabili beharreko materialen eta ekipamenduen doikuntza eta egokitzapena, eta horiek 
garbitzeko eta kontserbatzeko moduak. 

- Hazitarakoen maneiurako protokoloa semen-erauzketarako prozesuetan eta estaltze naturalaren bidezko behorren 
estalketan parte hartzen dutenean. 

- Ingurumen-babesa 
- Lan-arriskuen prebentzioa 
- Animalia-ongizatea. 

 
 
3.2 prestakuntza-atala 
UMETARAKO BEHORREN ETA ERRAPEKO MOXALEN MANEIUA 
 
Kodea: UF0503 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB1 lanbide-burutzapenarekin umetarako behorren 
berezko maneiuari dagokionez, baita LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin ere. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Behorrak iel ote dauden detektatzeko prozesuetan eta behorren estalketan langile espezializatuei laguntzeko umetarako 
behorrekin egiten diren maneiu-jardunak azaltzea. 

EI1.1 Behorrak iel jartzekotan dauden seinale eta/edo sintoma gisa interpreta daitezkeen portaera-jarraibideak eta zeinu 
fisikoak aipatzea. 
EI1.2 Behorrak iel ote dauden detektatzeko eta estaltzeko prozesuak hasi aurretik, umetarako behorrekin egiten diren 
prestaketa- eta egokitzapen-zereginak deskribatzea. 
EI1.3 Behorrak iel ote dauden detektatzeko normalean erabiltzen diren metodoak antzematea, baita bakoitzean egiten 
diren maneiu-jardunak ere. 
EI1.4 Umetarako behorrak estaltzeko prozesuetan (estaltze naturala edo intseminazio artifiziala) horiekin erabiltzen den 
maneiu-protokoloa aipatzea. 
EI1.5 Behorrak iel ote dauden detektatzeko erabiltzen diren guneen ezaugarriak eta behorren estalketa-mota ezberdinak 
deskribatzea (estaltze naturala edo intseminazio artifiziala). 
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EI1.6 Behorrak iel ote dauden detektatzeko prozesuan eta estalketa-prozesuan (estaltze naturala edo intseminazio 
artifiziala)n umetarako behorrak maneiatzeko erabiltzen diren materialak eta ekipamenduak antzematea, baita horien 
erabilera- eta funtzionamendu-moduak ere. 
EI1.7 Behorra iel dagoela detektatu ondoren eta estalketa egin ondoren (estaltze naturala edo intseminazio artifiziala) 
umetarako behorrei egiten zaizkien zainketa espezifikoak aipatzea, eta horretarako erabilitako materialen eta produktuen 
erabilera- eta aplikazio-moduak azaltzea. 
EI1.8 behorra iel ote dagoen detektatzeko eta estaltzeko prozesuetan umetarako behorren maneiurako, laneko arriskuak 
prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A2: Umetarako behorrekin egiten den maneiua zehaztea, horien haurdunaldiaren egiaztapen- eta kontrol-prozesuetan 
espezializatutako langileei laguntzeko. 

EI2.1 Haurdunaldiaren egiaztapen- eta kontrol-prozesuak hasi aurretik, umetarako behorrekin egiten diren prestaketa- 
eta egokitzapen-zereginak deskribatzea. 
EI2.2 Behorretan haurdunaldia egiaztatzeko eta kontrolatzeko normalean erabiltzen diren metodoak antzematea, baita 
bakoitzean egiten diren maneiu-jardunak ere. 
EI2.3 Haurdunaldiaren egiaztapen- eta kontrol-prozesuetan umetarako behorrekin egiten den maneiu-protokoloa 
aipatzea. 
EI2.4 Behorren haurdunaldiaren egiaztapen- eta kontrol-prozesuak gauzatzeko guneen ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.5 Haurdunaldiaren egiaztapen- eta kontrol-prozesuetan umetarako behorrak maneiatzeko erabiltzen diren materialak 
eta ekipamenduak antzematea, baita horien erabilera- eta funtzionamendu-moduak ere. 
EI2.6 Haurdunaldiaren egiaztapen- eta kontrol-prozesuetan parte hartu ondoren umetarako behorrei egiten zaizkien 
zainketa espezifikoak aipatzea, eta horretarako erabilitako materialen eta produktuen erabilera- eta aplikazio-moduak 
azaltzea. 
EI2.7 Haurdunaldiaren fase bakoitzean behorren portaera-jarraibide normalak deskribatzea. 
EI2.8 Haurdunaldi-prozesu normalaren alterazio posible bat adierazten duten behorraren seinaleak eta/edo sintomak 
identifikatzea. 
EI2.9 Haurdunaldiaren egiaztapen- eta kontrol-prozesuetan behorren maneiurako, laneko arriskuak prebenitzeko 
araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A3: Erditzearen unean eta horren ondoko egunetan espezializatutako langileei laguntzeko, umetarako behorrekin eta 
errapeko moxalekin egiten diren maneiu-jardunak azaltzea. 

EI3.1 Umetarako behorren erditzearen garapenerako prestatutako guneek izan behar dituzten funtsezko ezaugarriak 
deskribatzea, baita horiek prestatzeko eta egokitzeko zereginak ere. 
EI3.2 Behorrei erditzean arreta emateko erabili daitezkeen materialak, ekipamenduak eta produktuak antzematea. 
EI3.3 Berehalako erditzea adierazten duten behorren seinaleak eta/edo sintomak identifikatzea. 
EI3.4 Behorretan erditze-prozesu normal baten fase ezberdinak eta fase bakoitzaren batez besteko denborak 
antzematea. 
EI3.5 Beharrezkoa den kasuetan, behorren erditzean espezializatutako langileei laguntzeko, behorrekin egiten den 
maneiua azaltzea. 
EI3.6 Erditzean gerta daitezkeen anomalia ohikoenak antzematea, horietako bakoitzean espezializatutako langileei 
laguntzeko egin behar diren maneiu-jardunak azalduz. 
EI3.7 Jaio ondoko lehen orduetan eta hurrengo egunetan moxalei aplikatu behar zaizkien zainketak zerrendatzea. 
EI3.8 Jaio ondoren moxalen anomalia fisikoak, portaeraren ezohiko jokabideak eta elikadurako arazoak identifikatzea. 
EI3.9 Moxalen edoskitze artifiziala egiteko erabiltzen diren teknikak aipatzea, horietako bakoitzean erabiltzen diren 
materialak, ekipamenduak eta esne-motak ezagutuz. 
EI3.10 Kumetzat hartzeko prozesu normal bat nolakoa den jakitea, eta prozesu horretan anomaliak gertatzen diren 
kasuetarako jardun-protokoloak azaltzea. 
EI3.11 Umetarako behorrekin eta errapeko moxalekin erditzearen unean eta horren ondoko egunetan egiten diren 
maneiu-jardunetarako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan 
jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

Edukiak: 
1. Umetarako behorren fisiologia. 

- Umetarako balio duten behorrak: bildu behar dituzten funtsezko ezaugarriak (adina, osaera eta egoera fisikoa, 
arraza-balioak, etab.) 

- Behorraren ugalketa-organoak: ezaugarriak eta funtzionamendua. 
- Behorraren ugalketa-zikloa: pubertaroa, ugalkortasuna, obulutegi-zikloa eta haurdunaldiaren faseak. 
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2. Umetarako behorren izaera eta portaera. 
- Ugalketa-prozesuaren fase bakoitzean behorren izaera eta portaera definitzen duten ohiko jokabideak. 
- Behorren ezohiko portaera ugalketa-prozesuan zehar: kasu bakoitzean adierazitako maneiu-jardunak. 

3. Behorren maneiua ugalketa-prozesuan. 
- Umetarako behorren bizitza-erregimena eta kokapena: umetarako behorren alojamenduen ezaugarriak, eta 

umetarako behorren taldeak osatzeko jarraitu beharreko irizpideak. 
- Umetarako erabiltzeko behorrak baztertuak izateko erabakian eragina duten gaitasun psikofisiko negatiboak. 
- Umetarako behorren prestaketa- eta egokitzapen-lanak ugalketa-prozesuan parte hartzeko. 
- Umetarako behorren ekipamendua iel ote dauden detektatzeko prozesuetan, estalketetan eta haurdunaldiaren 

egiaztapen- eta kontrol-prozesuetan maneiatzeko: erabili beharreko materialen eta ekipamenduen doikuntza eta 
egokitzapena, eta horiek garbitzeko eta kontserbatzeko moduak. 

- Umetarako behorren maneiu-protokoloa iel ote dauden detektatzeko prozesuetan, estalketetan eta 
haurdunaldiaren egiaztapen- eta kontrol-prozesuetan parte hartzen dutenean. 

4. Erditzea eta kumetzat hartzea. 
- Erditzeko lekuak: ezaugarri orokorrak, prestakuntza- eta egokitzapen-lanak, eta horiek zaintzeko metodoak. 
- Behorren erditzean laguntzeko erabilitako ekipamenduak eta produktuak: motak eta bakoitzarentzako argibideak. 
- Behorraren erditzea: erditze-prozesu normalaren faseak eta gerta daitezkeen anomalia ohikoenak. 
- Behorren maneiu-protokoloa erditzean zehar, espezializatutako langileei laguntzeko. 
- Moxal jaioberrien zainketak: moxal jaioberrien azterketa orokorra. Tratamendu eta zainketa prebentiboak jaiotzean. 
- Moxalak kumetzat hartzea: kumetzat hartzeko prozesu normala. Kumetzat hartzeko prozesu normaleko arazoen 

kasuan jarduteko protokoloa. 
- Edoskitze artifiziala: metodoak, argibideak eta esne-mota artifizialak errapeko moxalentzat. 

5. Ugalketa-prozesuan zehar umetarako behorren eta errapeko moxalen maneiuarekin lotutako 
araudi erregulatzailea. 
- Ingurumen-babesa. 
- Laneko arriskuen prebentzioa. 
- Animalia-ongizatea. 

 
3.3 prestakuntza-atala 
ZALDI-AZIENDAREN MANEIUA ESNEA KENTZEAN ETA AURRERAKOEN 
HAZKUNTZAN 
 
Kodea: UF0504 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator LB6 lanbide-burutzapenarekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Moxalak errapetik kentzeko prozesua azaltzea, horiek ustiategiko aurrerakoen hazkuntza-erregimenean txertatzea 
errazteko. 

EI1.1 Moxalak errapetik kentzearen hasiera baldintzatzen eta markatzen duten faktore nagusiak zeintzuk diren 
definitzea. 
EI1.2 Moxalak errapetik kentzea aurreratzea edo atzeratzea gomendatzen den apartako kasuak aipatzea. 
EI1.3 Moxalak errapetik kentzeko prozesu osoa gauzatzeko beharrezkoak diren guneak, materialak eta ekipamenduak 
ezagutzea, baita horien erabilera- eta egokitzapen-moduak ere. 
EI1.4 Moxalak beren amengandik behin betiko banantzeko normalean erabiltzen diren teknikak azaltzea. 
EI1.5 Moxalen ohiko portaerak eta jokabideak definitzea beren amarengandik banandu ondoko egunetan, eta 
zaintzaileek horiekin egin behar duten maneiua azaltzea horien hurbilketa eta heztea lortzeko. 
EI1.6 Errapetik kendu ondoko bizitza-erregimen berrira egokitzapen txarra adierazten duten moxalen ezohiko portaerak 
eta jokabideak atzematea, eta kasu bakoitzerako neurri zuzentzaileak azaltzea. 
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EI1.7 Errapetik kendu berritako moxalak lehen aldiz taldekatzeko eta kanpoan aske uzteko kontuan hartu beharreko 
irizpideak aipatzea. 
EI1.8 Errapetik kendutako moxalak bizitza-erregimen berrira eta beren egoera berrira egokitzen direla ziurtatzeko 
egokiak diren kontrol- eta zaintza-neurriak definitzea. 
EI1.9 Moxalak errapetik kentzeko prozesurako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin 
lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A2: Hezte eta garapen egoki bat lortzeko, aurrerakoen hazkuntzan zehar moxalekin egin behar den maneiua zehaztea. 
EI2.1 Aurrerakoen hazkuntza-prozesu osoan zehar moxalen maneiua gauzatzeko beharrezkoak diren guneak, 
materialak eta ekipamenduak ezagutzea, baita horien erabilera- eta egokitzapen-moduak ere. 
EI2.2 Aurrerako moxalen taldeak osatzeko unean kontuan hartu behar diren irizpideak aipatzea, animalien maneiua eta 
kontrola erraztuko dituen homogeneotasuna lortuz taldeetan. 
EI2.3 Moxal bat bere taldetik aldi baterako banandu eta gero berriz ere talde berean sartu ondoren gerta daitezkeen 
ondorioak eta eragozpenak ezagutzea. 
EI2.4 Moxalen ohiko portaerak eta jokabideak definitzea, aurrerakoen hazkuntzako fasearen arabera. 
EI2.5 Aurrerakoen hazkuntzako erregimenerako egokitzapen txarra adierazten duten moxalen ezohiko portaerak eta 
jokabideak atzematea, eta kasu bakoitzerako neurri zuzentzaileak azaltzea. 
EI2.6 Moxalen ganbelako heztea eta heziketa egiteko normalean erabilitako lan-teknikak zeintzuk diren azaltzea, 
aurrerakoen hazkuntzako fasearen arabera. 
EI2.7 Aurrerakoen hazkuntzako azken fasean moxalekin egiten diren oinarrizko heziketarako prestaketa-lanak azaltzea, 
heziketaren garapena errazteko helburuarekin. 
EI2.8 Oinarrizko heziketa hasi aurretik moxal batek izan behar dituen gutxieneko baldintzak aipatzea, horren arraza, 
sexua eta etorkizunean egin beharko duen jarduera kontuan hartuta.  
EI2.9 Aurrerakoen hazkuntza-prozesuaren fase ezberdinetan, moxalek lanari uko egiten dioten eta zaintzaileen aginduak 
betetzen ez dituzten ohiko kasuak atzematea, kasu bakoitzean jarraitu beharreko jardun-protokoloa zein den 
deskribatuz. 
EI2.10 Haragi-produkziorako gizentzera bideratutako aurrerako moxalen kasuan jardun-protokoloa deskribatzea. 
EI2.11 Aurrerako moxalen maneiurako, laneko arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako 
jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

Edukiak: 
1. Moxalak errapetik kentzea. 

- Moxalak errapetik kentzeko unea baldintzatzen duten faktoreak: esnea kentzeko baldintza onenak, eta horrelakorik 
ez egitea aholkatzen duten aparteko kasuak. 

- Errapetik kentzeko teknikak: moxalak beren amengandik behin betiko banantzea, errapetik kendu berritako 
moxalen gaineko arreta eta zaintza, eta errapetik kendu ondoren moxalak taldekatzea eta aske uztea. 

- Errapetik kentzeko erabilitako instalazioak, materialak eta ekipamenduak: funtsezko ezaugarriak eta erabilera-
moduak eta egokitzapena. 

- Errapetik kendu berritako moxalak aurrerakoen hazkuntza-erregimenean txertatzea baldintzatzen duten faktoreak: 
moxalak elikadura berrira ondo egokitu direla adierazten duten seinaleak, hezte-maila egokia, eta gutxieneko 
osasun-baldintzak. 

2. Aurrerako moxalen izaera eta portaera. 
- Aurrera hazteko fase bakoitzean moxalen izaera eta portaera definitzen duten ohiko jokabideak. 
- Moxalen ezohiko portaera eta akatsak aurrerakoen hazkuntzako etapan: kasu bakoitzean adierazitako maneiu-

jardunak. 
3. Aurrerakoen hazkuntza-prozesua. 

- Moxalak aurrera hazteko prozesuaren faseak: animalien hezte- eta ikasketa-fase eta -maila bakoitzaren 
berezitasunak. 

- Aurrerako moxalen maneiua: taldeak osatzea eta animalien maneiua taldean, ganbelako heziketa eta animalien 
bakarkako maneiua fase bakoitzean, moxalen prestaketa-lanak oinarrizko heziketarako. 

- Moxalak aurrera hazteko erabilitako instalazioak, materialak eta ekipamenduak: funtsezko ezaugarriak eta 
erabilera-moduak eta egokitzapena. 

4. Haragi-produkziorako gizentzeko moxalen maneiua. 
- Gizentzera bideratutako aurrerako moxalen maneiu-protokolo espezifikoa: aurrerakoen hazkuntza estabulazioan, 

eta aurrerakoen hazkuntza askatasunean. 
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- Gizentzeko moxalentzako alojamenduak: animalien gutxieneko espazio- eta egokitze-baldintzak eta funtsezko 
ezaugarriak. 

5. Zaldi-aziendaren maneiuarekin lotutako araudi erregulatzailea esnea kentzean eta aurrerakoen 
hazkuntzan. 
- Ingurumen-babesa. 
- Laneko arriskuen prebentzioa. 
- Animalia-ongizatea. 

 
 
 
 

4 4. prestakuntza-modulua: 
ZALDI-AZIENDAREN PRESTAKETA ETA EGOKITZAPENA 
ERAKUSKETETAN ETA LEHIAKETETAN AURKEZTEKO 
 
Kodea: MF0722_2 

 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0722_2: Zaldi-azienda prestatzea eta egokitzea erakusketetan eta 
lehiaketetan aurkezteko. 
 
Iraupena: 60 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzeko zaldi-aziendaren trebakuntzan aplikatzen diren teknikak deskribatzea, 
ekitaldi bakoitza arautzen duten araudia eta erregelamenduak kontuan hartuta. 

EI1.1 Erakusketa- eta lehiaketa-modalitate nagusiak arautzen dituzten eta ekitaldi horietarako aziendaren trebakuntzan 
eragina duten arau bereziak aipatzea. 
EI1.2 Erakusketa- eta lehiaketa-modalitate ezberdinetan aurkezteko zaldi-aziendaren trebakuntza-ariketa nagusien lan-
denbora gomendagarriak eta gauzatze-teknikak deskribatzea, baita ekitaldi bakoitzerako animaliek ikasi behar dituzten 
derrigorrezko mugimenduak eta jarrerak ere. 
EI1.3 Erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzeko animalien trebakuntzan erabiltzen diren materialak eta 
ekipamenduak ezagutzea, baita horiek kokatzeko, erabiltzeko eta funtzionatzeko moduak ere. 
EI1.4 Erakusketa- eta lehiaketa-mota ezberdinetan aurkezteko zaldi-aziendaren trebakuntzan erabiltzen diren guneek 
bildu behar dituzten ezaugarriak aipatzea. 
EI1.5 Erakusketa- eta lehiaketa-mota nagusietan aurkeztu aurretik animaliek lortu behar duten gutxieneko trebakuntza-
maila atzematea. 
EI1.6 Erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzeko zaldi aziendaren trebakuntzarako, laneko arriskuak prebenitzeko 
araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

A2: Erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzea optimizatzeko zaldi-aziendarekin gauzatzen diren prestaketa- eta 
egokitzapen-lanak azaltzea. 

EI2.1 Animalien lan-guneak erakusketak edo lehiaketak egiten diren lekuen ezaugarrietara egokitzeko zereginak 
zehaztea. 
EI2.2 Erakusketa- eta lehiaketa-modalitate nagusietan eskatzen diren derrigorrezko mugimenduak eta jarrerak 
perfekzionatzeko animaliekin egin beharreko ariketak azaltzea, zuzendu beharreko irregulartasunak eta akatsak 
atzemanez. 
EI2.3 Animalien egokitzapen eta mantentze estetikorako beharrezko zereginak aipatzea erakusketa- eta lehiaketa-
modalitate nagusietan parte hartzeko. 
EI2.4 Animalia bat erakusketa edo lehiaketa jakin batean aurkeztearen simulazio bat prestatzeko eta gauzatzeko 
protokoloa zehaztea, zehazki simulatzen den modalitatearen arauetara eta erregelamenduetara doituz. 
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EI2.5 Erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzeko zaldi aziendaren prestaketa- eta egokitzapen-lanetarako, laneko 
arriskuak prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak 
identifikatzea. 

A3: Erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzerakoan zaldi-aziendarekin egiten den maneiua zehaztea, modalitate 
bakoitzerako ezarritako protokoloa kontuan hartuta. 

EI3.1 Erakusketa- eta lehiaketa-modalitate nagusietan animalia horien parte-hartzea arautzen duten erregelamenduak 
eta araudiak ezagutzea eta interpretatzen jakitea. 
EI3.2 Erakusketetan eta/edo lehiaketetan erabiliko diren guneekin animalien aklimatazio-lanak eta harremanetan 
jartzeko lanak deskribatzea. 
EI3.3 Erakusketa- eta lehiaketa-modalitate nagusietan parte hartu aurretik, animaliei egin behar zaizkien zainketa-motak 
eta aldaketa estetikoak aipatzea. 
EI3.4 Erakusketa- eta lehiaketa-modalitate nagusietan parte hartu aurretik, animalien berokuntza egoki bat egiteko 
jarraitu beharreko protokoloa zein den azaltzea. 
EI3.5 Erakusketa- eta lehiaketa-modalitate nagusietan parte hartzean fase ezberdinetan zehar animaliekin egiten den 
maneiu espezifikoa definitzea. 
EI3.6 Erakusketa- eta lehiaketa-modalitate nagusietan parte hartu ondoren, animaliei eman behar zaizkien gutxieneko 
egokitze- eta atseden-baldintzak zeintzuk diren aipatzea. 
EI3.7 Erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzeko zaldi aziendarekin egiten den maneiurako, laneko arriskuak 
prebenitzeko araudian eta animalia-ongizatearekin lotutako jardun-irizpideetan jasotako espezifikazioak identifikatzea. 

Edukiak: 
1. Zaldi-aziendaren erakusketak eta lehiaketak. 

- Erakustaldiak, karruselak, eta zaldi-ikuskizunak: motak, gauzatzeko lekuen ezaugarriak, eta horien ohiko 
garapenerako protokoloa. 

- Zaldi-enkanteak eta -aurkezpenak: motak, gauzatzeko lekuen ezaugarriak, eta horien ohiko garapenerako 
protokoloa. 

- Lehiaketa morfologikoak: zaldi-arraza nagusien lehiaketei buruzko araudia eta erregelamendua. 
 
2. Zaldi-aziendaren trebakuntza erakusketetarako eta lehiaketetarako. 

- Animalien ohiko portaera erakusketetan eta lehiaketetan aurkezteko trebakuntza-fasean. 
- Erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzeko trebatuak ez izatea aholkatzen duten edo trebakuntza baldintzatzen 

duten animalien ezohiko jokabideak eta akatsak. 
- Trebakuntza-teknikak eta -metodoak: modalitate nagusietan parte hartzeko animaliei irakasten zaizkien ariketa-

motak eta horien iraupena eta berezitasunak. 
- Erabilitako guneak, materialak eta ekipamenduak: funtsezko ezaugarriak eta erabilera- eta funtzionamendu-

moduak. 
3. Zaldi-aziendaren prestaketa eta egokitzapena erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzeko. 

- Animalien lan egiteko guneak: animalien eguneroko lanak gauzatzen diren lekuak egokitzeko eta doitzeko 
zereginak, animalien prestaketaren helburu diren ekitaldiak garatuko diren lekuen parekoak izan daitezen. 

- Animalien egokitzapen estetikoa: zurden eta buztanen ilea bakantzeko, orrazteko, biltzeko eta korapilatzeko 
teknikak, ilea mozteko teknikak, eta animaliak apaintzeko teknikak. 

- Akatsak eta tarak animalien fisionomian: ekitaldietan parte hartzea eragozten ez duten akats eta tara txikiak 
zuzentzea eta ezkutatzea. 

4. Zaldi-azienda erakusketetan eta lehiaketetan parte hartzeko protokoloa. 
- Animalien harrera eta berrikuspena ekitaldiaren lekuan: animalien harrera- eta berrikuspen-protokolo orokorra 

garraioaren ondoren. 
- Animalien estabulazioa eta aklimatazioa: animaliak ekitaldiak egingo diren lekuetara egokitzeko zereginak eta 

lekuekin eta gainerako animalia partaideekin harremanetan jartzeko zereginak. 
- Animalien egokitzapena ekitaldian parte hartzeko: ekitaldiaren lekuan edo pistan aurkeztu aurreko azken uneetan, 

animaliaren garbiketa, makillajea eta ekipamenduen kokapena. 
- Animalien aldez aurreko berokuntza: berokuntza egiteko protokoloa eta animaliak pistekin eta gainerako animalia 

partaideekin harremanetan jartzeko protokoloa. 
- Animalien aurkezpena eta lehiaketa: animalien maneiu-protokolo espezifikoa erakusketa- eta lehiaketa-modalitate 

nagusi bakoitzean. 
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- Animaliak erretiratzea eta atseden hartzea: pistatik irteera egiteko protokoloa, lasaitasunera itzultzea, eta animalien 
garbiketa eta atsedena ekitaldietan parte hartu ondoren. 

5. Erakusketetan eta lehiaketetan aurkezteko zaldi-aziendaren prestaketarekin eta 
egokitzapenarekin lotutako araudi erregulatzailea. 
- Ingurumen-babesa. 
- Laneko arriskuen prebentzioa. 
- Animalia-ongizatea. 

 
 
 
 

5 5. 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. 

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. 32 
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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. 

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. 33 
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- 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-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. 
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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. 

 
 
 
 
 
6. prestakuntza-modulua: 
LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK ZALDIAREN 
ZAINKETETAN ETA MANEIUAN 
 
Kodea: MP0108 

6 
 
Iraupena: 80 ordu 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Zaldien abeltzaintzako ustiategi bateko animalien elikadura egitea ustiategiaren protokoloan adierazitako moduan eta 
kantitateei jarraikiz. 

EI1.1 Egoera txarrean dauden elikagaiak, gehigarriak eta elikagai-osagarriak detektatzea ustiategian zaldi-aziendaren 
elikadurarako erabiltzen direnen artean. 
EI1.2 Elikadura-anoa oso eta egoki bat hornitzea arraza, sexu eta adin desberdineko animalia jakin batzuei. 
EI1.3 Edoskitze artifiziala ematea halakorik behar duen moxal bati. 

A2: Animalia jakin baten prestaketa egitea jolas-, lan- eta/edo kirol-motako jarduera batean parte hartzea optimizatzeko. 
EI2.1 Animaliaren aldez aurreko garbiketa eta berrikuspena egitea jarduera jakin batean parte hartu aurretik. 
EI2.2 Animaliak izan ditzakeen eta ariketa egitea eragozten duten eta/edo ez egitea aholkatzen duten anomalia fisikoak 
identifikatzea. 
EI2.3 Animalia estetikoki prestatzea garatuko duen jardueraren arabera. 
EI2.4 Lan-material eta -ekipamendu egokiak kokatzea eta doitzea animaliari, egingo duen lanaren arabera. 
EI2.5 Animalia sokarekin lantzea edo bere lana programatzea erabilgarri dauden sistema autonomo ezberdinetan. 
EI2.6 Animalia egoera ezin hobean uztea, ariketa egin ondoren atseden har dezan. 

A3: Animalien lekualdaketa eta/edo garraioa ustiategiaren protokoloekin bat etorriz egitea. 
EI3.1 Garraiorako babes-ekipamenduak jartzea bidaiatuko duten animaliei, eta ibilgailuan sartzean eta ateratzean 
laguntzea. 
EI3.2 Animaliak taldekatzeko lanean laguntzea taldean lekualdatuko direnean, prozesu osoan zehar kontrolatuta modu 
seguruan eta ordenatuan gauzatzeko. 

A4: Aziendaren higienea eta oinarrizko zainketak egitea, langile espezializatuei lagunduz tratamendu prebentiboak eta 
terapeutikoak behar dituzten animaliei horiek aplikatzean. 
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EI4.1 Animalia bat dutxatzea eta lehortzea bere egoera fisikora, baliabide erabilgarrietara eta tokiko baldintza 
klimatologikoetara egokituz. 
EI4.2 Animalia baten zurden eta buztanaren eskuilatzea, orraztea eta bakantzea egitea, horren ondoren zurdak eta 
buztana adierazitako moduan txirikordatuz eta korapilatuz. 
EI4.3 Animaliaren nahitaezko ile-mozketa egitea, bere ezaugarri fisiologikoen eta bere jardueraren arabera. 
EI4.4 Animalia jakin baten apoak berrikustea eta dagozkien zainketak egitea, langile espezializatuei lagunduz apoen 
ferraketa- eta/edo mozketa-lanetan. 
EI4.5 Animalia baten pisaketa eta neurketa egitea, azienda-mota horretan nagusiki kontuan hartu beharreko ohiko 
parametroak jasoz. 
EI4.6 Animalia jakin bat behatzea, mugimenduan eta geldirik, hala badagokio irregulartasun, gaixotasun eta/edo 
alterazio fisiologiko garrantzitsuen seinaleak eta sintomak atzemanez. 
EI4.7 Albaitariak agindutako tratamendu prebentiboak eta terapeutikoak ematea animalia jakin bati, ustiategiak 
ezarritako protokoloari jarraikiz. 
EI4.8 Animalia jakin bati emandako tratamendu ezberdinei dagozkien eta ustiategiak ematen dituen kontrol-fitxak 
betetzea. 

A5: Ustiategiko animalien ugalketa-prozesuan eta aurrerakoen hazkuntza-prozesuan ezarritako protokoloari jarraitzea. 
EI5.1 Hazitarakoen eta umetarako behorren maneiurako eta eusteko materialak eta ekipamenduak prestatzea eta 
kokatzea ugalketa-prozesuko ekintza jakin batean zehar. 
EI5.2 Hazitarakoak eta umetarako behorrak behar bezala maneiatzea beren egoera fisiologikoaren arabera eta parte 
hartzen ari diren ugalketa-prozesuaren fasearen arabera. 
EI5.3 Ustiategiak zehaztutako moxalak errapetik kentzeko prozesu batean laguntzea, animaliak maneiatuz ezarritako 
protokoloari jarraikiz. 
EI5.4 Aurrerakoen hazkuntzako talde batekoak diren moxalen lotzea, berrikuspena, garbiketa eta zainketa egitea, 
ustiategiak horretarako ezarritako protokoloari jarraikiz. 
EI5.5 Ustiategiko aurrerako moxal-taldeen maneiurako, egokitzeko eta kontrolerako erabilitako materialen eta 
ekipamenduen garbiketa eta mantentzea egitea. 

A6: Animalia jakin baten edo batzuen prestaketa egitea erakusketa- edo lehiaketa-mota ezberdinetan parte hartzeko, 
horietan aurkezteko praktikatuta. 

EI6.1 Entrenamendu-material eta -ekipamendu egokiak jartzea eta doitzea animaliei. 
EI6.2 Heziketa- eta prestaketa-ariketak egitea animaliekin, derrigorrezko mugimenduak eta jarrerak egin ditzaten 
lortzeko beharrezko teknikak aplikatuta, eta desobedientziak eta ezohiko jokabideak zuzenduz. 
EI6.3 Animalia bat estetikoki egokitzea parte hartuko duen erakusketa-motaren arabera. 
EI6.4 Animalia jakin baten aurkezpena simulatzea erakusketa- edo lehiaketa-mota jakin batean, ekitaldia garatuko den 
baldintza errealetara ahalik eta gehien hurbilduz. 

A7: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian ezarritako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI7.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI7.2 Lantokiko prozedurak eta arauak betetzea. 
EI7.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egoki daitezen saiatuz. 
EI7.4 Lantokiko produkzio-prozesuetan integratzea. 
EI7.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI7.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak betetzea beti. 

 

Edukiak: 
1. Zaldi-aziendaren elikadura. 

- Zaldi-aziendarentzako elikagai, gehigarri eta osagarri nagusiak: alderdi orokorrak, aurkezpena, eta kontserbatzeko 
eta biltegiratzeko moduak. 

- Elikagai-anoak: motak, animalia bakoitzeko kantitate normalak (arrazaren, sexuaren, adinaren eta garatzen duen 
jardueraren arabera), eta horiek banatzeko moduak. 

- Edoskitze artifiziala: esne- eta oritz-mota artifizialak, ematea gomendatutako kantitateak (animaliaren adinaren eta 
pisuaren arabera), eta emateko moduak. 

2. Zaldi-aziendaren mantentze fisikoa. 
- Animalien garbiketa- eta berrikuspen-lanak ariketak egin aurretik: gorputz-atalen garbiketa eta animaliaren 

behaketa geldirik eta mugimenduan. 
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- Zaldi-aziendaren anomalia fisikoak eta gaixotasunak, ariketa egitea eragozten dutenak edo ariketarik ez egitea 
aholkatzen dutenak: zauriak, herrenak, infosurak eta beste patologia nabari batzuk. 

- Zaldi-azienda trebatzeko erabilitako materialak eta ekipamenduak: motak eta horietako bakoitzaren funtsezko 
ezaugarriak. 

- Zaldi-aziendaren soka-lana: teknika ohikoenak eta gomendatutako lan-denborak. 
- Ibiltzeko automatikoak, noriak, eta zaldi-azienda trebatzeko bestelako sistema autonomoak: funtsezko ezaugarriak 

eta erabilera- eta funtzionamendu-moduak. 
3. Zaldi-aziendaren lekualdaketa eta garraioa. 

- Animaliak taldean lekualdatzeko teknikak: kasu bakoitzean behar diren segurtasun-neurriak, instalazioak, 
baliabideak eta langileak. 

- Zaldi-aziendarentzako garraiobideak: motak eta horietako bakoitzaren abantailak eta eragozpenak. 
- Zaldi-aziendaren garraiorako babes-ekipamenduak: motak, funtsezko ezaugarriak eta erabilera- eta kokapen-

moduak. 
4. Zaldi-aziendaren higienea eta oinarrizko zainketak. 

- Zaldi-azienda dutxatzea: derrigorrezko kasuak eta erabilitako teknikak eta produktuak. 
- Zaldi-aziendaren higiene orokorrerako beste teknika batzuk: gorputza eskuilatzea, zurdak eta buztanak orraztea 

eta bakantzea, zurdak eta buztana txirikordatzea eta korapilatzea, ilea moztea, eta apoen garbiketa eta zainketa. 
- Zaldi-aziendaren pisaketa eta neurketa: jaso beharreko ohiko parametroak, pisatzeko eta neurtzeko teknikak, eta 

erabilitako ekipamenduak. 
- Zaldi-aziendaren tratamendu prebentiboak: motak, produktuak, eta horiek aplikatzeko moduak. 
- Zaldi-aziendaren tratamendu terapeutikoak: kasu ohikoenak, produktuak, eta horiek aplikatzeko moduak. 

5. Hazitarakoen eta behorren maneiua ugalketa-prozesuan zehar. 
- Hazitarakoen maneiu-jardun espezifikoak parte hartzen duen ugalketa-prozesuaren fase bakoitzean. 
- Umetarako behorren maneiu-jardun espezifikoak parte hartzen duten ugalketa-prozesuaren fase bakoitzean. 
- Hazitarakoak eta umetarako behorrak maneiatzeko eta eusteko erabiltzen diren materialak eta ekipamenduak: 

funtsezko ezaugarriak eta erabilera- eta kokapen-moduak. 
6. Moxalen maneiua errapetik kentzean eta aurrerakoen hazkuntzan. 

- Moxalen maneiu-jardunak errapetik kentzerakoan. 
- Moxalen maneiu-jardunak horiek aurrera hazteko hazkuntzak biltzen dituen faseetan zehar. 
- Errapetik kentzean eta aurrerakoen hazkuntzan zehar, moxalen maneiurako erabiltzen diren materialak eta 

ekipamenduak: funtsezko ezaugarriak eta erabilera- eta kokapen-moduak. 
7. Zaldi-aziendaren trebakuntza eta aurkezpena erakusketetan eta lehiaketetan. 

- Zaldi-aziendaren trebakuntzarako eta aurkezpenerako ariketak: normalean erabilitako motak eta teknikak. 
- Animalien egokitzapena beren aurkezpenerako: normalean erabilitako teknikak eta materialak eta produktuak. 

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

 
 

37 

 
 

 

 



 
 

Profesionaltasun-Ziurtagiria 
NEKAZARITZA 

 
 
 
 

38 

 
 
 



 
 

Zaldien zainketak eta maneiua 

 
 
 

 

39 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 
BEHAR DEN ESPERIENTZIA 

PROFESIONALA PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
Akreditazioa 
izanez gero 

Akreditaziorik izan 
ezean 

MF0719_2: 
Zaldi-aziendaren elikadura, 
maneiu orokorra eta lehen 
laguntzak 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Nekazaritzaren lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria. 

• Nekazaritzaren lanbide-arloko Abeltzaintzako 
lanbide-eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak 

1 urte 3 urte 

MF0720_2: 
Zaldi-aziendaren higienea, 
zainketak eta mantentze 
fisikoa 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Nekazaritzaren lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria. 

• Nekazaritzaren lanbide-arloko Abeltzaintzako 
lanbide-eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF0721_2: 
Zaldi-aziendaren maneiua 
ugalketan eta aurrerakoen 
hazkuntzan 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat. 

• Nekazaritzaren lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria. 

• Nekazaritzaren lanbide-arloko Abeltzaintzako 
lanbide-eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak. 

1 urte 3 urte 

MF0722_2: 
Zaldi-aziendaren prestaketa 
eta egokitzapena 
erakusketetan eta 
lehiaketetan aurkezteko 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat 

• Nekazaritzaren lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria. 

• Nekazaritzaren lanbide-arloko Abeltzaintzako 
lanbide-eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak 

1 urte 3 urte 
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MF0006_2: 
Abeltzaintzako ustiategiko 
instalazioak, makinak eta 
ekipamenduak 

• Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa, 
dagokion graduko tituluduna edo beste 
baliokideren bat. 

• Diplomaduna, ingeniari teknikoa, arkitekto 
teknikoa, dagokion graduko tituluduna edo 
beste baliokideren bat 

• Nekazaritzaren lanbide-arloko goi-mailako 
teknikaria. 

• Nekazaritzaren lanbide-arloko Abeltzaintzako 
lanbide-eremuko 3. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak 

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 pabiloia 180 180 

Abeltzaintzako makinak eta 
ekipamenduak konpontzeko eta 
mantentzeko tailerra 

120 120 

 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 5. M 
Erabilera anitzeko gela X X X X X 

Abeltzaintzako pabiloia X X X X  

Abeltzaintzako makinak eta 
ekipamenduak konpontzeko 
eta mantentzeko tailerra 

    X 
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PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Erabilera anitzeko gela 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 
− Ikasleentzako ma aiak eta aulkiak. h
− Gelako materiala 
− Hormako arbela. 
− Orri birakariko arbela eta errotuladoreak. 
− Ordenagailua bideo-proiektagailuarekin. 
− Proiekziorako pantaila. 
− Ikus-entzunezko ekipoak. 

Abeltzaintzako pabiloia 

− Aziendaren maneiurako materiala: tamaina desberdinetako 
ukuiluko eta lanerako kopet-gainak, aurkezpenerako kopet-
gainak, zerratxo doigarriak, gida-uhalak, hariak, ahokoak, 
chifneyak, babesgarriak eta bendak oinentzat eta eskuentzat, 
babesgarriak apoentzat, kalamuzko sokak, kateak 
mosketoiarekin, oihalak eta izerditakoak, zaldi-zela osoak, 
zingilatxoak, zigorrak, ustak, etab. 

− Aziendaren garbiketarako eta higienerako materiala: eskuilak, 
zaldi-orraziak, apoak garbitzeko kakoak, orraziak, txirikordatzeko 
gomatxoak, belakiak, ilea mozteko guraizeak, ekipamenduak 
eramateko poltsak, ilemozkailu automatikoa eta ilea mozteko 
guraizeak, animaliak dutxatzeko produktuak eta apoen 
zainketarako produktuak, produktuak haustutzeko motxila, 
zumitz-lehorgailuak, etab. 

− Aziendaren maneiu-ekipamenduak garbitzeko eta mantentzeko 
materiala: gailurrak, gurdi-zaldientzako kakoak, garbitzeko 
belakiak, xaboitxoak, larrua garbitzeko eta kontserbatzeko olioak 
eta koipeak, etab. 

− Larrialdiko zainketetarako eta tratamendu prebentiboen eta 
terapeutikoen aplikaziorako materiala: aziendarentzako lehen 
laguntzetarako botika-kutxa, xiringak, orratzak, pistola 
dosifikatzaileak barne-parasitoak hiltzeko, txertagailu 
automatikoak dosifikagailuak pentsuaren eta uraren parasitoak 
hiltzeko, medikamentuak eta laginak kontserbatzeko hozkailua, 
termometroak, etab. 

− Azienda pisatzeko eta neurtzeko ekipamenduak: 
aziendarentzako baskula, eta zinta eta bastoi zoometrikoak. 

− Azienda-alojamenduen garbiketarako eta higienerako materialak 
eta ekipamenduak: sardeak, palak, eskuareak, pertzak, eskuila 
eskortzaileak, eskorgak, mahukak, presioko ur-sistemak, motxila 
fumigatzaileak, lainoztagailua, eta azienda-lokalen 
garbiketarako, desinfekziorako, intsektu-garbiketarako eta 
arratoi-garbiketarako produktuak. 

− Elikagaiak, simaurrak eta askotariko materialak garraiatzeko 
makinak: dumper baskulagarria, pala-traktorea paletak 
eramateko pintzekin eta zali kargatzaileak, ardatz bikoitzeko 
atoia. 

− Elikagai-anoak prestatzeko eta banatzeko materialak eta 
ekipamenduak: silokoa ateratzeko makina, ale-birringailua, 
pentsu-errota, bazkaren hezetasun-neurgailua, pentsuak eta 
bazkak banatzeko neurriak, pertzak, otarreak eta eskorgak, 
janontzi eta edontzi eramangarriak, etab. 

− Babes eta segurtasun pertsonalerako materiala: hautsarentzako 
maskarak, lan-eskularruak, segurtasun-botak, babes-
betaurrekoak, etab. 

− Makina eta aparatu guztiek beren elementu, mekanismo eta 
osagarri guztiak izango dituzte, baita erabilera-eskuliburua eta 42 
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desmuntatze-eskuliburua ere, eta erabiltzeko moduan egongo 
dira. 

Abeltzaintzako makinak eta ekipamenduak 
konpontzeko eta mantentzeko tailerra 

− Lan-bankuak osagarriekin (erremintak eramateko kutxa, 
tiraderak, tornuak, zulagailuak, etab.). 

− Erreminta-sorta osoak. 
− Koipeztatzaileak. 
− Lotura- eta soldadura-ekipamenduak. 
− Makinak berrikusteko eta konpontzeko zuloa edo jasogailua. 
− Airezko/urezko presio-taldeak manometroekin eta 

dosifikagailuekin. 
− Elektrizitate-instalazioen, ur-instalazioen, makinen eta bestelako 

azienda-ekipamenduen oinarrizko mantentze-lanerako osagaiak 
eta piezak. 

− Paperezko erroilu-euskarriak eta langileen eskuak garbitzeko 
produktuak. 

− Segurtasun- eta babes-ekipamendu indibidualak eta kolektiboak. 
− Makina eta aparatu guztiak beren elementu, mekanismo eta 

osagarri guztiekin hornituak egongo dira, baita argibide- eta 
zatiketa-eskuliburuarekin ere, eta zerbitzurako prest egongo 
dira. 

Bestelako instalazioak* 

Prestakuntza-zentroa gutxienez arraza, sexu eta adin desberdineko 
animaliak eta honako instalazio hauek dituen zaldi-aziendako 
ustiategi batekin elkartu ahal izango da ikastaroaren ezinbesteko 
praktikak egiteko: 
− Ukuilu jarraituak, bakarkako boxak, mahukak, dutxak, abaroan 

egoteko lekuak eta berderak, erauzketetarako/estalketetarako 
gela, aziendarentzako botika-kutxa ibilgetzeko gindaxarekin eta 
ferraketarako lekua. 

− Zaldi-eskola estalia, zirkuluak soka emateko, ibiltzeko 
automatikoa, eta kanpoko lan-pistak. 

− Aziendarentzako nasa eta garraiobideak. 
− Pentsuentzako eta bazkarentzako siloak eta belar-metak. 
− Zelategia. 

 
* Gune berezia: ez du zentroan egon behar nahitaez. 
 
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. 
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– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara 
sartzeko dagozkion probak gainditu izana. 

– 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu 
izana. 

– Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak 
izatea, ezartzen den araudiaren arabera. 

 
 
 

44 

 
 
 

 



 

 



 

 

 


	Edukiak:
	Edukiak:
	Edukiak:
	Edukiak:
	Edukiak:
	Edukiak:
	Edukiak:
	Edukiak:



