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ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK
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IZENA
PLANKTONA ETA URETAKO ESPEZIEAK HAZTEKO JARDUERAK

KODEA
MAPU0309

LANBIDE-ARLOA
Itsas arrantza.

LANBIDE-EREMUA
Akuikultura

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA
MAP402_1 Planktona eta uretako espezieak hazteko jarduerak (1179/2008 EDa, 2008ko uztailaren 11koa)

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA
1

GAITASUN OROKORRA
Bai larbak, postlarbak, haziak eta arrainkumeak ugaltzeko, inkubatzeko eta hazteko jarduerak eta bai ustiategi akuikoletan
hazten diren espezieentzat elikagai bizia ekoizteko jarduerak gainbegiratuta egitea, eskatutako kalitatea lortuz, segurtasuneta higiene-baldintzak betez, eta ingurumena errespetatuz.

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA
ATALEN ZERRENDA

OSATZEN

DUTEN

GAITASUN-

– UC1302_1: Planktona hazteko jarduerak egitea.
– UC1303_1: Uretako espezieak ugaltzeko eta inkubatzeko jarduerak egitea.
– UC1304_1: Larbak, postlarbak, haziak eta arrainkumeak hazteko jarduerak egitea

LANBIDE-INGURUNEA
Lanbide-esparrua

Elikagai biziaren ekoizpenaren eta larben, postlarben, hazien nahiz arrainkumeen ugalketa eta hazkuntzaren alorrean
aritzen da; besteren kontura egiten du lan, enpresa txiki, ertain eta handietan, izan publikoak, pribatuak, ikerketa-zentroak
nahiz kofradiak. Goragoko maila bateko norbaiten mende dago funtzionalki eta hierarkikoki.

Ekoizpen-sektoreak
Itsas eta arrantza-sektorean kokatzen da, akuikulturako azpisektorean, arrain-, molusku- edo krustazeo-haztegietan, non
elikagai bizia, arrautzak, larbak, postlarbak eta arrainkumeak ekoizteko prozesuak garatzen baitira.

Lanbideak edo lanpostuak
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–
–
–
–
–
–

6321.009.5 Fitoplakton-haztegiko langilea.
6321.010.7 Zooplakton-haztegiko langilea.
Itsasoko uretan arrainak ugaltzen dituen langilea.
Ur kontinentaletan arrainak ugaltzen dituen langilea.
Itsasoko uretan arrain-larbak hazten dituen langilea.
Moluskuak ugaltzen dituen langilea.

Planktona eta uretako espezieak
hazteko jarduerak

–
–
–
–
–

Molusku-larbak hazten dituen langilea.
Krustazeoak ugaltzen dituen langilea.
Krustazeo-larbak hazten dituen langilea.
Plankton-haztegiko langilea.
Ur kontinentaletan arrain-larbak hazten dituen langilea.

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN
IRAUPENA
PRESTAKUNTZA-MODULUA

MF1302_1
Planktona hazteko jarduerak

MF1303_1
Uretako espezieak ugaltzeko eta
inkubatzeko jarduerak

MF1304_1
Larbak, postlarbak, haziak eta arrainkumeak
hazteko jarduerak

ORDUAK

100

PRESTAKUNTZA-ATALAK

ORDUAK

UF1048: Plankton-instalazio eta hazkuntzetako mantentze-lan eta profilaxirako
teknikak

30

UF1049: Planktona hazteko eta aberasteko
teknikak

70

70

70

UF1050: Kumeen hazkuntzarako instalazioak
prestatzea

30

UF1051: Uretako espezieen kumeak hazteko
teknikak

70

100

MP0217
Planktona eta uretako espezieak hazteko
lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak

80

IRAUPENA, GUZTIRA

350

7

ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK
Profesionaltasun-ziurtagiria

8

Planktona eta uretako espezieak
hazteko jarduerak

II LANBIDE-PROFILA
1. gaitasun-atala
PLANKTONA HAZTEKO JARDUERAK EGITEA
2. gaitasun-atala
URETAKO ESPEZIEAK UGALTZEKO ETA INKUBATZEKO
JARDUERAK EGITEA
3. gaitasun-atala
LARBAK, POSTLARBAK, HAZIAK ETA ARRAINKUMEAK
HAZTEKO JARDUERAK EGITEA

1
2
3
9

ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK
Profesionaltasun-ziurtagiria

1

1. gaitasun-atala:
PLANKTONA HAZTEKO JARDUERAK EGITEA
Kodea: UC1302_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Instalazio, kontrol-sistema, ekipo eta materialen prestakuntza eta erabilerako mantentze-lanak egitea, ezarritako
protokoloen arabera hazkuntza-jarduerei ekiteko eta haiek garatzeko.
BI1.1 Sistemen, ekipoen eta materialen egoera aztertu egiten da hazkuntza egiten den bitartean, eta hondatutako
elementuak ordezkatu edo konpondu egiten dira, erabilerako mantentze-lanen protokoloei jarraikiz, lanerako egokiak
izaten jarrai dezaten; nagusiei gorabeheren berri ematen zaie.
BI1.2 Hazkuntza-instalazioak espezie bakoitzerako ezarritako protokoloen arabera desinfektatzen dira, hazkuntzaren
hasieran behar diren osasun-kondizioak lortzeko.
BI1.3 Elikagai biziaren hazkuntzarako ereiteko materialak, ura, mantenugaiak eta ontziak espezie bakoitzerako
ezarritako protokoloen arabera erabili behar dira, kutsadura biologikoaren arriskua minimizatzeko.
BI1.4 Ekipo eta kontsumigarrien inbentarioa arduradunaren argibideei jarraikiz egiten da, haien erregistro
dokumental bat izateko.
BI1.5 Arriskuak prebenitzeko aurrez ezarritako prebentzio-plana aplikatuz erabiltzen dira norbera babesteko jantziak
eta ekipoak, segurtasun-kondizioak bermatzeko.
LB2: Anduien mantentze-lanetako eta hazkuntzako eragiketak haien kontserbaziorako eta erabilerarako higiene- eta
profilaxi-neurriak aplikatuz egitea.
BI2.1 Anduiak ezarritako prozedurari jarraikiz ereiten dira, arduradunak hazkuntzari ekiteko aldez aurretik
hautatutako inokuluetatik abiatuta.
BI2.2 Anduien mantentze-lanetako ohiko eragiketak espeziearen arabera ezarritako protokoloei jarraikiz egiten dira,
erabilera-kondizioetan mantendu daitezen.
BI2.3 Hazkuntza-inguruneak prestatu eta esterilizatu egiten dira, espezie bakoitzaren beharren arabera, hazkuntzakondizioek ez dezaten gorabeherarik izan.
BI2.4 Zooplankton-espezie bakoitzerako aldez aurretik ezarritako dietak arduradunak adierazitako garaian eta
moduan ematen dira.
BI2.5 Hazkuntzako populazioen kontaketa eta kontrola egiteko, kontuan hartzen dira hazkuntzen bilakaera
zehazteko eta behar diren erregistroak osatzeko ezarritako metodoak.
BI2.6 Anduiak arazteko tratamenduak arduradunaren argibideei jarraikiz aplikatzen dira, behar den kalitateko
anduiak lortzeko.
LB3: Hazkuntzak hasteko, mantentzeko eta biltzeko lanak egitea, hazkuntzako plankton-espezieen ekoizpena
bermatzeko ezarritako prozeduren arabera
BI3.1 Hazkuntza-inguruneak prestatu eta esterilizatu egiten dira definitutako protokoloen arabera, espezie
bakoitzaren hazkuntza-kondizioak lortzeko.
BI3.2 Hazkuntza-eragiketak egiteko, hazkuntzen kontrolaren arduradunak ezarritako kronograma eta prozedurei
jarraitzen zaie.
BI3.3 Hazkuntzetako populazioen dentsitatearen kalkulua egiteko, hazkuntzen bilakaeraren erregistroak osatzeko
ezarritako jarraibideak hartzen dira kontuan.
BI3.4 Plankton-uzta biltzen da, hazkuntza-sistema bakoitzerako ezarritako protokoloak eta ekoizpen-beharrak
kontuan hartuta, uretako espezieak elikatzeko.
BI3.5 Artemia-kisteak kapsulagabetu egiten dira hazkuntzak martxan jartzeko, zooplanktona lortzeko aurrez
ezarritako prozeduren arabera.
BI3.6 Parametro fisiko-kimikoak neurtzeko, erabiltzen diren tresnen erabilera-espezifikazioak hartzen dira kontuan,
erregistroak osatzen dira, eta arduradunak hazkuntza-ekoizpenari eusteko ezarritako zuzenketak aplikatzen dira.
BI3.7 Zooplankton-hazkuntzen mantenu-dieta kalkulatzeko eta emateko, populazioentzat ezarritako elikadurakalitatea lortzeko ezarritako elikadura-jarraibideak hartzen dira kontuan.
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LB4: Zooplanktona aberasteko jarduerak egitea, arduradunak finkatutako kalitatea lortzeko ezarritako prozedurei
jarraikiz.
BI4.1 Zooplankton-espezie bakoitzaren aberaste-dietak prestatzeko eta emateko, arduradunak elikagai biziaren
nutrizio-kalitatea lortzeko finkatutako espezifikazioak hartzen dira kontuan.
BI4.2 Aberasteko behar diren parametro fisiko-kimikoak kontrolatzeko, kontuan hartzen dira produktuak izan behar
duen kalitatea lortzeko protokoloetan ezarritako kondizioak.

Planktona eta uretako espezieak
hazteko jarduerak

BI4.3 Produktu aberastua biltzeko, kontuan hartzen dira elikagai bizia emateko ezarritako protokoloak.
LB5: Kutsadura biologikoak prebenitzeko eta kontrolatzeko nagusiak ezarritako neurriak aplikatzea, hazkuntzaren
kutsadura minimizatzeko.
BI5.1 Hazkuntzan begi hutsez ikusten diren anomalien berri argi eta bizkor eman behar zaio nagusiari, ekoizpena
alferrik gal de dadin.
BI5.2 Arduradunek aurrez ezarritako prebentzio-tratamenduak aplikatzen dira, elikagai bizian kutsadura-maila
murrizteko.
BI 5.3 Bakteriak ereiteko eta isolatzeko teknikak aplikatzeko laginak biltzeko, kontuan hartzen dira planktonhazkuntzako populazioetan bakterien hazkundea hautemateko ezarritako protokoloak hartzen dira kontuan.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak

Fitoplanktona eta zooplanktona ekoizteko unitateen ekipamendu orokorra. Hazkuntza-ingurunearen kondizioak
neurtzeko ekipoak. Tresnak eta ekipoak: isolatzeko, planktona biltzeko eta transferitzeko sistemetarako, isolatzeko,
anduiak egiteko.. Laborategiko materiala Laginak hartzeko eta prozesatzeko materiala Planktonaren elikagaiak eta
aberasgarriak. Laginak, lehengaiak eta produktuak kontserbatzeko materiala. Kontrol mikrobiologikoa egiteko eta
tratamendu terapeutikoak emateko materiala. Garbiketa- eta desinfektatze-sistemak. NBEak Informatika-ekipo bat.

Lanaren emaitza edo produktuak

Elikagai bizi gisa erabiltzeko egokia den planktona.

Erabilitako edo sortutako informazioa

Planktonaren hazkuntza-kondizioak. Instalazioaren funtzionamenduaren eskema orokorra. Ekipoen eta sistemen
erabilerako mantentze-lanen eskuliburu teknikoak. Produktu kimikoak erabiltzeko jarraibideak. Tokiko ekoizpenkronograma espezifikoak. Inguruan dauden plankton-espezieak. Materialen, produktu kimikoen eta ekipoen inbentarioa.
Osasun-kontroleko eskuliburua. Laneko protokoloak. Kalitate-irizpideak.
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2. gaitasun-atala:
URETAKO ESPEZIEAK UGALTZEKO ETA INKUBATZEKO JARDUERAK
EGITEA
Kodea: UC1303_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Instalazioen, ekipoen eta materialaren erabilerako mantentze-lanak egitea, ugalketa- eta inkubazio-prozesuen
hasieran eta prozesu horiek irauten duten bitartean, haien funtzionamenduan aldaketarik egon ez dadin.
BI 1.1 Makineria, ekipoak eta materialak aztertzen dira kontuan hartuz erabilerako mantentze-lanetarako eskuliburu
eta protokoloetako argibideak, hondatutako edo higatutako elementuak konpondu edo ordezkatzen dira, eta
arduradunari gorabeheren berri ematen zaio.
BI1.2 Ekipoak begiratzen dira, ezarritako eskuliburuei eta arduradunak haien erabileran desdoikuntzarik sor ez dadin
emandako argibideei jarraituz.
BI1.3 Instalazioak erabiltzeko prestatzen dira, garbiketa- eta desinfekzio-prozedura estandarizatuen arabera,
ekoizpen-prozesuko lanak espezie bakoitzerako ezarritako higiene-kondizioetan egiteko.
BI1.4 Kontsumigarrien izakinak zenbatzen dira, haien balio-bizitza kontuan hartuz, arduradunak ezarritako
erregistroak osatzeko.
BI1.5 Arriskuak prebenitzeko aurrez ezarritako prebentzio-plana aplikatuz erabiltzen dira norbera babesteko jantziak
eta ekipoak, segurtasun-kondizioak bermatzeko.
LB2: Ugaltzaileak lortzeko, aklimatatzeko, egokitzeko, eta elikatzeko jarduerak egitea, haiek heltzea eta errutea lortzeko
ezarritako protokoloen arabera
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BI2.1 Ugaltzaileak lortzeko, hautatzeko eta garraiatzeko, kontuan hartzen dira behar den kalitateko ugaltzaileak
lortzeko arduradunak emandako argibideak.
BI2.2 Indibiduoak hartzeko eta deskargatzeko, estres-arriskua minimizatzeko ezarritako protokoloak betetzen dira.
BI2.3 Ugaltzaileak hartzean, garraioko parametroak neurtu eta erregistratu egiten dira, enpresako protokoloen
arabera, arduradunari gorabeheren berri emateko eta hark esandakoaren arabera behar diren egokitzapenak
egiteko.
BI2.4 Ugaltzaileak markatzeko, haien identifikazioa errazteko jarraibideak aplikatzen dira.
BI2.5 Hazkuntza-fase bakoitzeko dieta prestatzeko eta emateko, kontuan hartzen dira arduradunak ugaltzaileak
mantentzeko eta heltzeko emandako argibideak.
BI2.6 Parametro fisiko-kimikoak neurtu eta erregistratu egiten dira hazkuntza-prozesu osoan, protokoloetan
ezarritako maiztasunez, hazkuntza-kondizioen desdoikuntzak zuzentzeko.
BI2.7 Indibiduoen laginketak egiten dira protokolo normalizatuei jarraituz, heltze-bilakaera ikusteko eta dagozkien
erregistroak osatzeko.
BI2.8 Ugaltzaileei helduarazi eta errunarazteko, errunaldiak ekoizteko kronograma betetzeko aldez aurretik
ezarritako protokoloak aplikatzen dira..
LB3: Errunaldiak eta arrautza enbrioidunak eklosiora bitarte maneiatzeko eta inkubatzeko jarduerak egitea, ezarritako
protokoloei jarraituz, indibiduo bizigaiak lortzeko.
BI3.1 Espezie bakoitzaren errunaldiak arduradunak ezarritako jarraibideen arabera biltzen dira, arrautza bizigaiak
lortzeko.
BI3.2 Ugaltzaileei masaje abdominalak egiten zaizkie, ezarritako protokoloen arabera, ernalketa artifizialerako behar
beste gameto eta behar besteko kalitatekoak lortzeko.
BI3.3 Ernalkuntza artifiziala egiten da, arduradunak gainbegiratuta, kalitate-irizpideen arabera arrautza edo enbrioi
bizigaiak lortzeko hautatutako gametoak erabiliz.
BI3.4 Arrautzak eta enbrioiak inkubazio-tangetara eramateko eta han ereiteko, eta arrautza bideraezinak kentzeko,
arduradunaren argibideei jarraitzen zaie, behar besteko kalitateko larbak lortzeko.
BI3.5 Inkubazio-prozesuko parametro fisiko-kimikoak aurrez ezarritako irizpideen arabera neurtzen eta erregistratzen
dira, arrautzen edo enbrioien garapenean kondizioak mantentzeko.
BI3.6 Gametoak, arrautzak eta larbak zenbatzeko, arduradunak definitutako erregistroak osatzeko aurrez ezarritako
irizpideak hartzen dira kontuan.
LB4: Teknikariek aurrez erabakitako prebentzio- eta kontrol-neurriak aplikatzea, hazkuntzaren kutsadura minimizatzeko.
BI4.1 Hazkuntzak maneiatzeko, gaixotasunen transmisioa prebenitzeko protokoloak aplikatzen dira, kutsadura
gurutzatuak ekiditeko.
BI4.2 Hazkuntzaren laginak hartzen dira, osasun kontrolak egiteko arduradunak ezarritako moduan eta maiztasunez.
BI4.3 Arduradunak agindutako tratamenduak aplikatzen dira, haien posologiaren arabera, albo-ondorioak izateko
arriskua ekiditeko.
BI4.4 Indibiduoen kanpoko sintomak edo portaera-aldaketak aurrez ezarritako irizpideen arabera identifikatzen dira,
eta arduradunari haien berri ematen behar zaio, patologia-arazoak ekiditeko.
LB5: Azken produktua hautatzeko, sailkatzeko eta egokitzeko jarduerak egitea, produktu horiek saltzeko edo
hazkuntzako hurrengo fasera pasatzeko enpresak ezarritako kalitate-irizpideak betez.
BI5.1 Ekoitzitako arrautza- edo larba-kantitatea ohiko eragiketen arabera zenbatzen dira, saltzeko edo lekuz
aldatzeko.
BI5.2 Arrautzak edo larbak sailkatu eta hautatu egiten dira, aurrez ezarritako jatorri-, tamaina- eta kalitate-irizpideen
arabera, bai ereiteko eta bai saltzeko.
BI5.3 Arrautza enbrioidunak eta larbak espeziearen eta garraiatzeko ezarritako prozeduraren arabera egokitzen dira.
BI5.4 Azken produktuaren prestaketa eta enbalajea eta hari dagokion erregistroa hura saltzeko edo lekuz aldatzeko
ezarritako protokoloen arabera egiten dira

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Larben eta postlarben hazkuntza-unitate baten ekipamendu orokorra. Hazkuntza-ingurunearen kondizioak neurtzeko
ekipoak. Indibiduoen harrera, hazkuntza, sailkapena eta leku-aldaketa egiteko tresnak eta ekipoak. Dietak prestatzeko
eta dosifikatzeko ekipoak. Laborategiko materiala. Elikagai-motak. Laginak hartzeko, prozesatzeko eta kontserbatzeko
materiala. Tratamendu terapeutikoa eta txertoak emateko materiala. Garbiketa- eta desinfektatze-sistemak. NBEak
Informatika-ekipo bat.
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Lanaren emaitza edo produktuak
Postlarba, hazi eta arrainkume bizigaiak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Espezieak hazteko kondizioak. Instalazioaren funtzionamenduaren eskema orokorra. Produktu kimikoak, ekipoak eta
sistemak erabiltzeko jarraibideak. Laneko protokoloak. Tokiko ekoizpen-kronograma espezifikoak. Kalitate-irizpideak.
Ekipoen eta sistemen erabilerako mantentze-lanen eskuliburu teknikoak. Osasun-kontroleko eskuliburuak. Materialen,
produktu kimikoen eta ekipoen inbentarioa. Araudi espezifikoa.
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3. gaitasun-atala:
LARBAK, POSTLARBAK, HAZIAK ETA ARRAINKUMEAK HAZTEKO
JARDUERAK EGITEA
Kodea: UC1304_1
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:
LB1: Instalazio, kontrol-sistema, ekipo eta materialen prestakuntza eta erabilerako mantentze-lanak egitea, indibiduoen
hazkuntza-jarduerei ekiteko eta haiek garatzeko ezarritako protokoloen arabera.
BI 1.1 Makineria, ekipo eta materialen elementu hondatuak ordezkatu edo konpondu egiten dira, erabilerako
mantentze-lanetarako eskuliburu eta protokoloetako argibideak kontuan hartuz, haiek martxan mantentzeko, eta
arduradunari gorabeheren berri ematen zaio.
BI1.2 Neurgailuak ondo dauden begiratzen da, hazkuntzak irauten duen bitartean haiek martxan manten daitezen
ezarritako protokoloen arabera.
BI1.3 Instalazioak erabiltzeko garbitu, desinfektatu eta prestatu egiten dira, prozedura estandarizatuen arabera,
espezie bakoitzaren hazkuntzarako behar den higienea lortzeko.
BI1.4 Kontsumigarriak inbentario baten bidez biltzen dira, ekoizpen-historian izandako gastua kontuan hartuta,
hazkuntzaren hasierako eta hazkuntza-prozesu osoko eskariari erantzuteko.
BI1.5 Arriskuak prebenitzeko aurrez ezarritako prebentzio-plana aplikatuz erabiltzen dira norbera babesteko jantziak
eta ekipoak, segurtasun-kondizioak bermatzeko.
LB2: Indibiduoak hartzeko eta estabulatzeko jarduerak egitea, arduradunak hazkuntza-sistemaren araberako
kondizioetan indibiduoak egokitzeko ezarritako prozeduraren arabera.
BI2.1 Larbak hazteko tangak ereiteko prestatuak daudela egiaztatzen da, espezie bakoitzaren hazkuntzari ekiteko
ezarritako hazkuntza-protokoloen arabera.
BI2.2 Indibiduoak hazkuntza-tangara eramaten dira arduradunak ezarritako maneiatze-protokoloei jarraikiz, heriotzak
ekiditeko.
BI2.3 Harreran, indibiduoen egoerari begiratzen zaio, aurrez ezarritako kalitate-irizpideen arabera, eta formularioetan
erregistratzen da.
BI2.4 Hazkuntza-ingurunearen parametro fisiko-kimikoak formularioetan erregistratzen dira, datuak balio
estandarrekin konparatzeko eta arduradunak ezarritako doikuntzak egiteko.
BI2.5 Indibiduoak ereiteko, kontuan hartzen da larben hazkuntza hazkuntza-sistema bakoitzak ezartzen dituen
kondizioetan has dadin arduradunak ezarritako dentsitate edo biomasak.
LB3: Hazkuntzaren segimendua egitea, elikadura, populazioaren banaketa eta hazkuntza-parametroei dagokienez,
hazkuntza-kondizioak mantentzeko ezarritako protokoloen arabera.
BI3.1 Hazkuntza-ingurunearen parametro fisiko-kimikoak neurtu eta formularioetan erregistratzen dira, protokoloen
arabera, arduradunak ezarritako doikuntzak egiteko.
BI3.2 Hondar elikagaia neurtu egiten da, espezie bakoitzerako ezarritako protokoloen arabera, dagokien dieta
kalkulatzeko eta emateko.
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BI3.3 Elikagaia ematen da, hazkuntza-teknika bakoitzari dagokion prozedurari jarraituz, indibiduoen nutrizio-beharrei
erantzuteko.
BI3.4 Molusku-larben bilketa edo finkapena prestatzeko, espezie bakoitzaren berariazko teknikak erabiltzen dira,
metamorfosia espero den biziraupen-tasarekin osa dadin.
BI3.5 Tangaren hondoko eta ur-azaleko hondakin organikoak eta hildakoak kentzeko edo sifoi bidez ateratzeko,
hazkuntzaren higienea mantentzeko aurrez ezarritako jarraibideei jarraitzen zaie.
BI3.6 Indibiduoen laginketak arduradunak ezarritako garaian eta moduan egiten dira, haien hazkundea
kontrolatzeko.
BI3.7 Indibiduoen banaketa eta sailkapena dentsitate-, biomasa- eta/edo kalitate-irizpideen arabera egiten da, lote
homogeneoak lortzeko.
LB4: Patologiak prebenitzeko eta kontrolatzeko neurriak hartzea, teknikarien argibideen arabera, hazkuntzan duten
eragina txikiagotzeko.
BI4.1 Prebentzio-neurriak eta tratamendu terapeutikoak arduradunak ezarritako espezifikazioen arabera aplikatzen
dira, patologien eragina txikiagotzeko.
BI4.2 Kanpoko sintomak eta ingurunearen edo indibiduoen portaeraren asaldurak agertzen badira, detektatu egiten
dira eta arduradunari haien berri ematen zaio, aurrez ezarritako irizpideen arabera, patologia posibleak ekiditeko.
BI4.3 Laginak arduradunak ezarritako moduan eta maiztasunez hartzen dira, osasun-kontrolak laborategiak
eskatutakoak izan daitezen.
BI4.4 Txertoak aurrez ezarritako protokoloen arabera aplikatzen dira, patologiek hazkuntzan duten eragina
minimizatzeko.
BI4.5 Hildakoak kentzeko eta zenbatzeko lanak arduradunaren argibideei jarraituz egiten dira, hazkuntzetan zer
heriotza-tasa dagoen jakiteko eta ezarritako egoera-orria.
LB5: Azken produktua hautatzeko, sailkatzeko eta prestatzeko jarduerak egitea, produktu horiek saltzeko edo
hazkuntzako beste ekoizpen-fase batera pasatzeko enpresak ezarritako kalitate-irizpideak betez.
BI5.1 Azken produktuaren laginketak arduradunak ezarritako garaian eta moduan egiten dira, indibiduoen kalitatea,
tamaina eta dispertsioa zehazteko.
BI5.2 Hazien eta arrainkumeen kalitate-kontrolak arduradunak ezarritako prozedurak kontuan hartuta egiten dira,
espezie bakoitzean deformazioak identifikatzeko eta ezarritako irizpideak betetzen ez dituztenak kentzeko.
BI5.3 Indibiduoak sailkatu, hautatu eta multzokatu egiten dira, laginketaren emaitzaren arabera, enpresak ezarritako
salmenta-irizpideak betetzeko.
BI5.4 Indibiduoak lekuz aldatzeko prestaketa-eragiketak haien tamainaren, egoeraren edo urtaroaren arabera egiten
dira, ingurune berrira egokitzea lortzeko.
BI5.5 Indibiduoak, garraiorako, espeziearen eta hazkuntza-sistemaren arabera estabulatzen dira.

Lanbide-testuingurua:
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak
Ugalketa- eta hazkuntza-unitate baten ekipamendu orokorra. Hazkuntza-ingurunearen kondizioak neurtzeko ekipoak.
Indibiduoak harrapatzeko, manipulatzeko eta identifikatzeko tresnak eta ekipoak. Garraio-elementuak. Pentsuak egiteko
makineria eta elikagailuak edo elikagai-dosifikagailuak. Laborategiko materiala. Laginak hartzeko eta prozesatzeko
materiala. Elikagai-motak. Laginak, lehengaiak eta produktuak kontserbatzeko materiala. Kontrol mikrobiologikoa egiteko
eta tratamendu terapeutikoak emateko materiala. Garbiketa- eta desinfektatze-sistemak. NBEak Informatika-ekipo bat.

Lanaren emaitza edo produktuak
Arrautza enbrioidun eta/edo larba bizigaiak.

Erabilitako edo sortutako informazioa
Instalazioaren funtzionamenduaren eskema orokorra. Ekipoen eta sistemen erabilerako mantentze-lanen eskuliburu
teknikoak. Produktu kimikoak erabiltzeko jarraibideak. Espezieen oinarrizko biologia eta hazkuntza-kondizioak. Tokiko
ekoizpen-kronograma espezifikoak. Materialen, produktu kimikoen eta ekipoen inbentarioa. Osasun-kontroleko
eskuliburua. Laneko protokoloak. Kalitate-irizpideak. Araudi espezifikoa.
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Planktona eta uretako espezieak
hazteko jarduerak

III PRESTAKUNTZA
1. prestakuntza-modulua:
PLANKTONA HAZTEKO JARDUERAK
2. prestakuntza-modulua:
URETAKO ESPEZIEAK UGALTZEKO ETA INKUBATZEKO JARDUERAK
3. prestakuntza-modulua:
LARBAK, POSTLARBAK, HAZIAK ETA ARRAINKUMEAK HAZTEKO
JARDUERAK
4. prestakuntza-modulua:
PLANKTONA ETA URETAKO ESPEZIEAK HAZTEKO LANEKOAK EZ
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK

1
2
3
4
15
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1. prestakuntza-modulua:
PLANKTONA HAZTEKO JARDUERAK
Kodea: MF1302_ 1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1302_1: Planktona hazteko jarduerak egitea
Iraupena: 100 ordu
1.1. prestakuntza-atala
PLANKTON-INSTALAZIO ETA -HAZKUNTZETAKO MANTENTZE-LAN ETA
PROFILAXIRAKO TEKNIKAK
Kodea: UF1048
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1302_1eko LB1 eta LB5 lanbide-burutzapenekin
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Instalazioen egoera deskribatzea, ekipoen funtzionamendu-eskuliburuetako jarraibideak eta mantentze-lanetako
protokoloetan ezarritakoa kontuan hartuta.
EI1.1 Instalazioko ekipo eta sistemen zerrenda egitea, eta puntu kritikoak identifikatzea.
EI1.2 Ekipoen erabilerako mantentze-lanak deskribatzea, eta kontsumigarrien balio-bizitza zehaztea.
EI1.3 Desinfektatze-teknikak instalazio- eta sistema-motarekin erlazionatzea, eta desinfektatzeko behar diren ekipoen
zerrenda egitea.
EI1.4 Ura, gasak, mantenugaiak, eta materialak tratatzeko eta maneiatzeko teknikak deskribatzea, hazkuntza-mota
bakoitzaren eskakizunen arabera.
EI1.5 Eskatutako asepsia lortzeko, ura eta materialak tratatu behar ditugun kasu praktiko batean:
- Ekipoen eta kontsumigarrien zerrenda egitea.
- Tratamendu-eragiketak egitea, higiene-protokoloak aplikatuz.
EI1.6 Ekipoetan eta kontsumigarrietan zerbait falta dela hautemateko aukera ematen duten biltegiratzeko eta inbentarioa
egiteko moduak deskribatzea.
A2: Hazkuntzen profilaxi-eragiketak deskribatzea, espezie bakoitzerako ezarritako arauak eta ingurumena babestekoak
betez.
EI2.1 Plankton-hazkuntzaren garapenean eragina duten kondizioen zerrenda egitea, hazkuntza-sistema kontuan hartuta.
EI2.2 Hazkuntzetako gorabeherak identifikatzea, ekoizpen-protokoloak kontuan hartuta.
EI2.3 Elikagai biziaren hazkuntza-sistema eta -espezie bakoitzari lotutako prebentzio-tratamenduak aipatzea.
EI2.4 Hazkuntzaren kalitatea kontrolatzeko laginak hartzeko eta maneiatzeko jarraibideak azaltzea, hazkuntza-sistema
eta -espeziea kontuan hartuta.

Edukiak:
1. Elikagai biziaren hazkuntza-unitate baten instalazioak eta ekipamendua.
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Ura eta airea iragazteko eta esterilizatzeko sistemak.
Aireztatze- eta gas-sistemak. Gas-motak.
Desinfektatzeko, esterilizatzeko eta garbitzeko sistema eta ekipoak, lan-eremuetan eta pasabideetan.
Instalazio bateko makineria, ekipo eta materialen erabilerako mantentze-lanak.
Elikagai bizia ekoizteko lanetan erabiltzen diren izakinen kontrola eta materialen inbentarioa:

Laborategiko materiala.

Hazkuntza-ataletako materiala: fitoplanktona eta zooplanktona.

Planktona eta uretako espezieak
hazteko jarduerak

-

Formularioak interpretatzea eta betetzea.

2. Elikagai biziaren ekoizpeneko metodo higieniko-sanitarioak.
-

Plankton-hazkuntza baten bilakaeran eragina duten parametroak.
Elikagai biziaren hazkuntzako gorabehera-adierazleak.
Tratamendu prebentiboak.
Jarduera-protokoloak:

Laginak hartzea.

Baztertutako hazkuntzak deuseztatzea.

3. Hazkuntzaren ingurumen-alderdiak.
-

Hondakinak biltzeko plana.
Aplikatu beharreko araudia.

1.2. prestakuntza-atala
PLANKTONA HAZTEKO ETA ABERASTEKO TEKNIKAK
Kodea: UF1049
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1302_1eko LB2, LB3 eta LB4 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Andui-hazkuntzak maneiatzea, aurrez finkatutako protokoloak eta jarraibideak aplikatuz.
EI1.1 Andui amak mantentzeko eta elikagai bizia ekoizteko eragiketak deskribatzea, espezie bakoitzerako protokoloak
kontuan hartuta.
EI1.2 Elikagai bizirako espezie baten hazkuntza-ingurunea prestatzeko egin beharreko urratsen zerrenda egitea,
ekipoak, material suntsikorra eta esterilizazio-sistemak kontuan hartuta.
EI1.3 Elikagai-mota eta hazkuntzako zooplanktonaren espeziea erlazionatzea, eta, ekoizpen-protokoloaren arabera,
eman beharreko dosia kalkulatzea.
EI1.4 Elikagai biziaren zenbaketa bat egin behar dugun kasu praktiko batean:
- Zenbaketa-metodoak eta hazkuntzako espeziea erlazionatzea.
- Zenbaketa egitea.
- Datuak kontroleko egoera-orrietan erregistratzea.
EI1.5 Andui amak arazteko eta haien hazkuntza axenikoak lortzeko tekniken zerrenda egitea.
A2: Elikagai biziaren mantenu- eta biltze-eragiketak egitea eta erregistratzea, protokoloetako jarraibideak interpretatuz eta
aplikatuz.
EI2.1 Hazkuntzen hasierako, mantentze-lanetako eta bilketako eragiketak identifikatzea, zooplanktonaren eta/edo
fitoplanktonaren ekoizpen-kronogramak kontuan hartuta.
EI2.2 Ekoizpen-protokoloak kontuan hartuta hazkuntzen kontrola egin behar dugun kasu praktiko batean:
- Elikagai bizirako espezie bakoitzak behar dituen mantenugaiak prestatzea.
- Hazkuntza-inguruneak, mantenugaiak eta materialak esterilizatzeko ekipoak identifikatzea.
- Hazkuntzaren ohiko mantentze-lanak egitea.
EI2.3 Populazioaren laginketa eta zenbatespen kuantitatiboa egiteko tekniken zerrenda egitea, elikagai bizirako
espezieen arabera.
EI2.4 Parametro fisiko-kimikoak neurtzeko eta erregistratzeko eragiketak deskribatzea, eta horretarako behar diren
ekipoak identifikatzea.
EI2.5 Artemia-kisteak kapsulagabetzeko egin beharreko urratsak aipatzea, eta horretarako behar diren materialen eta
produktuen zerrenda egitea.
EI2.6 Ongarri edo mantenugaiak fitoplankton-espeziearekin eta hazkuntza-sistemarekin erlazionatzea.
EI2.7 Zooplanktonaren hazkuntzan erabiltzen diren elikagai-moten zerrenda egitea, eta eman beharreko dosia
kalkulatzea, espeziea eta aurrez ezarritako dieta kontuan hartuta.
EI2.8 Planktona biltzeko prozedurak hazkuntza-espeziearekin eta -sistemarekin erlazionatzea.
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A3: Zooplanktona aberasteko teknikak definitzea eta aplikatzea, protokoloetako jarraibideak betez.
EI3.1 Aberaste-teknikak deskribatzea, hazkuntzako zooplankton-espeziearen arabera.
EI3.2 Protokoloa kontuan hartuta zooplanktona aberastu behar dugun kasu praktiko batean:
- Elikagai-anoa bat prestatzea.
- Elikagaia ematea.
EI3.3 Zooplanktona aberasteko tekniketan erabili beharreko parametroak eta neurgailuak identifikatzea.
EI3.4 Zooplankton aberastua biltzeko eragiketak deskribatzea, aurrez ezarritako protokoloak kontuan hartuta.

Edukiak:
1.

Fitoplankton-hazkuntza
-

2.

Zooplankton-hazkuntza
-

3.
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Elikagai bizi gisa erabiltzen diren zooplankton-espezieak.
Hazkuntza-motak. Ekoizpen-anduiak mantentzea.
Hazkuntzaren sekuentziazioa.
Hazkuntza ereitea eta mantentzea.
Mantenu-dietak prestatzea eta ematea.
Aldagai fisiko-kimikoen neurketa eta erregistroa.
Artemia-kisteak kapsulagabetzea.
Kisteen inkubazioa eta artemiaren estadio desberdinetako bilketa.
Zooplanktona zenbatzeko teknikak.
Zooplankton-uzta.

Zooplanktona aberasteko sistemak:
-

2

Hazten diren espezieak.
Hazkuntza-motak: jarraitua, erdijarraitua eta etena.
Ekoizpen-anduiak mantentzea.
Loraketa naturalaren hazkuntza.
Fitoplanktonaren mantenugaiak: hazkuntza-inguruneak eta ongarri komertzialak.
Hazkuntzaren faseak.
Hazkuntzaren sekuentziazioa.
Laborategiko material espezifikoa.
Aldagai fisiko-kimikoen erregistroa. Kontrol-tresnak eta -prozedurak.
Mikroalgen zenbaketa.
Fitoplanktonaren bilketa, hazkuntza-motaren arabera.
Formularioak betetzea eta interpretatzea.
Jardueraren ingurumen-alderdiak.

Aberasgarri-motak: mikroalgak eta produktu komertzialak.
Aberaste-prozesuan eragina duten hazkuntza-parametroak.
Aberaste-eragiketak.
Zooplankton aberastuaren bilketa.

2. prestakuntza-modulua:
URETAKO ESPEZIEAK UGALTZEKO ETA INKUBATZEKO JARDUERAK
Kodea: MF1303_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1303_1: Uretako espezieak ugaltzeko eta inkubatzeko jarduerak egitea
Iraupena: 70 ordu

Planktona eta uretako espezieak
hazteko jarduerak

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Hazkuntza-instalazioen erabilerako mantentze-lanak deskribatzea, instalazio-mota kontuan hartuta
EI1.1 Makineria, ekipoak eta materialak identifikatzea, hazkuntza-instalazioen arabera.
EI1.2 Instalazioen erabilerako mantentze-lanak deskribatzea, eskuliburuetako argibideei jarraituz.
EI1.3 Garbitzeko eta desinfektatzeko produktuak eta ekipoak identifikatzea, espezie bakoitzaren ekoizpen-prozesuan
ezarritako higienea kontuan hartuta.
EI1.4 Hazkuntzan erabiltzen den ekipo bakoitzaren kontsumigarri-zerrenda egitea
A2: Ugaltzaileak maneiatzeko eragiketak garatzea, emandako protokolo ezarriak aplikatuz.
EI2.1 Ugaltzaileak garraiatzeko metodoak eta horretarako behar diren ekipoak deskribatzea
EI2.2 Indibiduoen estabulazio-kondizioak identifikatzea, hazkuntza-espeziearen arabera
EI2.3 Ugaltzaileak markatzeko sistemei antzematea, eta haiek markatzeko materialekin eta ekipoekin erlazionatzea.
EI2.4 Ugaltzaileentzako elikagai-motak zerrendatzea eta haien prestaketa deskribatzea
EI2.5 Elikagaiak dosifikatzeko sistemak identifikatzea
EI2.6 Parametro fisiko-kimikoen neurgailuak identifikatzea
EI2.7 Ugaltzaileen heltze-maila adierazten duten ezaugarriak deskribatzea, hazkuntza-espeziearen arabera
A3: Errunaldiak manipulatzeko eta inkubatzeko eragiketak deskribatzea, protokoloak eta espezie bakoitzaren berezko
ezaugarriak kontuan hartuta.
EI3.1 Errunaldi naturalak biltzeko eta zenbatzeko eragiketak deskribatzea.
EI3.2 Errunaldien eta larben kalitate-irizpideak zerrendatzea
EI3.3 Errunaldiak eragiteko teknikak identifikatzea.
EI3.4 Gametoen ernaltze artifiziala egiteko faseak zerrendatzea
EI3.5 Hazkuntza-espezieen enbrioi-estadioen garapenari antzematea.
EI3.6 Inkubazio-prozesuan hiltzen diren enbrioi edo larbak kentzeko jardueren zerrenda egitea
EI3.7 Prozesuan eragina duten parametro fisiko-kimikoen zerrenda egitea, eta haiek neurgailuekin erlazionatzea.
A4: Protokoloetan ezarritako osasun-kontrolerako neurriak identifikatzea, hazkuntzaren alterazio posibleei antzemanez.
EI4.1 Sintomatologia jakin bat dagoenean laginak hartzeko lanak deskribatzea.
EI4.2 Osasun-kontroleko tratamendu prebentiboen zerrenda egitea
EI4.3 Indibiduoaren kanpoko sintomak aztertzea, sintoma horiek hazkuntza-espezieak berezko dituen portaeren
patroiekin alderatuta.
A5: Azken produktuaren prestaketaren ezaugarriak zehaztea, hazkuntza-espeziearen arabera
EI5.1 Azken produktuaren kalitatea aztertzea, aurrez ezarritako irizpideak kontuan hartuta.
EI5.2 Azken produktua egokitzeko eragiketak deskribatzea.
EI5.3 Garaioan, azken produktuak kalitatea manten dezan, zer baldintza bete behar diren zerrendatzea.

Edukiak:
1.

Uretako espezieak ugaltzeko eta inkubatzeko instalazioak:
Erabilerako mantentze-lanak
-

2.

Tanga-motak.
Hazkuntza-sistemak: zirkuitu irekia eta itxia.
Fotoperiodoa eta termoperiodoa kontrolatzeko sistemak.
Garbitzeko eta desinfektatzeko produktuak eta ekipoak.
Elikagaiak dosifikatzeko ponpak.
Ugalketa- eta inkubazio-instalazio bateko makineria, ekipo eta materialen erabilerako mantentze-lanak.

Hazkuntza-espezieen ugalketa
-

Ugaltzaileak hautatzeko irizpideak.
Ugaltzaileak estabulatzeko kondizioak.
Markatzeko teknikak: kriogenikoak, mikrotxipak eta etiketak.
Ugaltzaileak errunaldirako prestatzea eta horretara bultzatzea. Argiaren, tenperaturaren eta elikaduraren eragina.
Elikagaiak prestatzea eta ematea.
Heldutasuna kontrolatzeko laginketa-metodoak.
Errunaldi-motak: Naturala. Eragindakoak: masaje abdominala, hormonak, shock termikoa.
Gametoen kalitate-irizpideak.
Gametoen ernalkuntza.
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-

3.

Hazkuntza-espezieen inkubazioa
-

4.

Inkubazio-sistemak.
Arrautzak eta larbak sailkatzeko sistemak.
Arrautzak eta larbak zenbatzeko teknikak.
Enbrioien garapen-estadioak
Inkubazioko aldagai fisiko-kimikoen erregistroa: kontrol-tresnak eta -prozedurak.
Larben eta arrautzen kalitate-irizpideak.
Inkubazioa kontrolatzeko formularioak.
Hazkuntza-espezieen inkubazioaren ingurumen-alderdiak.

Hazkuntzen osasun-kontrola
-

3

Errunaldiaren kalitate-irizpideak.
Ugaltzaileak kontrolatzeko formularioak.
Ingurumen-alderdien identifikazioa eta minimizazioa.

Patologia ohikoenak. Sintomak eta laginak hartzea.
Hazkuntza-materiala eta -ekipoak esterilizatzea edo desinfektatzea.
Osasun-kontroleko tratamendu profilaktikoak eta prebentiboak.
Metodo higieniko-sanitarioak.

3. prestakuntza-modulua:
LARBAK, POSTLARBAK, HAZIAK ETA ARRAINKUMEAK HAZTEKO
JARDUERAK
Kodea: MF1304_1
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC1304_1: Larbak, postlarbak, haziak eta arrainkumeak hazteko jarduerak
egitea

Iraupena: 100 ordu
3.1. prestakuntza-atala
KUMEEN HAZKUNTZARAKO INSTALAZIOAK PRESTATZEA
Kodea: UF1050
Iraupena: 30 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1304_1eko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin.
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
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A1: Hazkuntza-instalazio bat prestatzeko zer eragiketa egin behar diren zehaztea, funtzionamendu-estandarrak kontuan
hartuta.
EI1.1 Hazkuntzarako behar diren ekipo eta makinariaren zerrenda bat egitea.
EI1.2 Instalazioko ekipo edo makineria baten gorabeheren edo erabilerako mantentze-lanen formulario bat
interpretatzea.

Planktona eta uretako espezieak
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EI1.3 Instalazioen kontrol-puntu kritikoak identifikatzea.
EI1.4 Desinfektatzeko ekipo eta produktuak instalazioen higienearekin erlazionatzea.
EI1.5 Kontsumigarriak berritzeko zerrenda bat egitea, haien egoera eta balio-bizitza kontuan hartuta.
EI1.6 Behin erabiltzeko kontsumigarriekin jarraitu beharreko jarraibideak aipatzea, ingurumenaren kudeaketako
protokoloak kontuan hartuta.
A2: Indibiduoen egokitzapen-kondizioak deskribatzea, arduradunak hazkuntza-sistema bakoitzerako ezarritako parametroak
kontuan hartuta.
EI2.1 Jasotako indibiduoen kalitatea hazkuntza-espezierako aurrez ezarritako kalitate-irizpideekin erlazionatzea.
EI2.2 Organismoak lekuz aldatzeko eta ereiteko jarraibideak deskribatzea, estres egoerak minimizatuz eta maneiuprotokoloak kontuan hartuz.
EI2.3 Aldagai fisiko-kimikoak neurtzeko behar diren ekipoak identifikatzea.
EI2.4 Jasotako indibiduoen biomasa kalkulatzea, espezie bakoitzari dagokion zenbaketa-teknikak erabiliz, eta
estabulazio-dentsitateak finkatzea, ekoizpen-parametroak kontuan hartuta.

Edukiak:
1.

Larben hazkuntza-unitate baten instalazioak eta ekipamendua.
-

-

2.

Larba hazkuntzan indibiduoak jasotzea eta egokitzea.
-

3.

Hazkuntza-egiturak eta -ekipamendua.
Ura eta airea iragazteko eta arazteko sistemak:
Aireztatze-sistemak.
Ura gasgabetzeko sistemak.
Instalazioa desinfektatzea, garbitzea eta esterilizatzea: sistemak eta ekipoak.
Larba-hazkuntzan erabiltzen diren izakinen kontrola eta materialaren inbentarioa:
 Laborategiko materiala.
 Larba-hazkuntzarako berariazko materiala.
Instalazio baten funtzionamenduko puntu kritikoak.
Larba-hazkuntzako instalazio bateko makineria, ekipo eta materialen erabilerako mantentze-lanak.
Formularioak interpretatzea eta betetzea.
Espezie desberdinetako larben kalitate-irizpideak.
Larben estresaren minimizazioa.
Parametro fisiko-kimikoen neurketa eta erregistroa.
Larba-dentsitatea eta biomasaren zenbatespena.
Jasotako larbak lagintzeko eta zenbatzeko sistemak.

Larba-hazkuntzaren ingurumen-alderdiak.
-

Hondakinak biltzeko plana.

3.2. prestakuntza-atala
URETAKO ESPEZIEEN KUMEAK HAZTEKO TEKNIKAK
Kodea: UF1051
Iraupena: 70 ordu
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC1304_1eko LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Hazkuntza-kondizioei begiratzea eta haiek erregistratzea, protokoloetan ezarritako jarraibideen arabera.
EI1.1 Estabulazio-sistemak eta hazkuntza-espezieak erlazionatzea.
EI1.2 Uretako espezie desberdinetako larben hazkuntzaren bilakaera kontrolatzeko eragiketak deskribatzea.
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EI1.3 Hazkuntzekin erlazionatutako aldagai fisiko-kimikoen zerrenda egitea, eta aldagai horiek haiek neurtzeko behar
diren ekipoekin erlazionatzea.
EI1.4 Larben hazkuntzan erabiltzen diren elikagaien zerrenda egitea, eta elikagaia zenbatzeko eta emateko sistemak
deskribatzea.
EI1.5 Molusku-postlarben espezie batzuetan, haiek finkatzeko behar diren sistemak identifikatzea.
EI1.6 Ingurumen-kudeaketako protokoloak betez hazkuntza-inguruneko hondakinak kontrolatzeko sistemak
identifikatzea.
A2: Hazkuntzetako profilaxi-neurriak identifikatzea eta aplikatzea, patologia bakoitzerako ezarritako prozedurak interpretatuz
eta exekutatuz.
EI2.1 Espezie eta hazkuntza-sistema bakoitzerako aurreikusitako prebentzio-neurrien zerrenda egitea.
EI2.2 Arrainkumeen edo hazien alterazio morfologikoei antzematea, espezie bakoitzerako aurrez ezarritako irizpideak
kontuan hartuta.
EI2.3 Prozesu patologiko batean, indibiduoen laginak hartzeko jarraibideen zerrenda egitea.
EI2.4 Txertaketa-prozesua deskribatzea, eta horretarako behar den materiala hautatzea, segurtasun- eta higieneneurriak kontuan hartuta.
EI2.5 Hazkuntza-espezierako, hildakoak, morbidoak edo balio ez dutenak kudeatzeko sistemen zerrenda egitea.
A3: Azken produktua prestatzeko faseak deskribatzea, espeziearen ezaugarriak kontuan hartuta.
EI3.1 Hazkutza-sisteman azken produktuaren kalitatea kontrolatzeko prozeduren zerrenda egitea
EI3.2 Azken produktua sailkatzeko tekniken zerrenda egitea, espezieen arabera.
EI3.3 Azken produktua lekuz aldatu aurretik egokitzeko eragiketak deskribatzea.
EI3.4 Azken produktuaren estabulazio-kondizioak garraiobidearekin eta espeziearekin erlazionatzea.
EI3.5 Garraioan eragina duten aldagai fisiko-kimikoak eta haiek kontrolatzen dituzten ekipo eta sistemak aipatzea,
espeziearen beharren arabera.

Edukiak:
1. Hazkuntza-espezieen biologia
-

Morfologia eta anatomia.
Larben eta postlarben garapena.
Larba, postlarba, hazia eta arrainkumeen oinarrizko kalitate-irizpideak

2. Larba, postlarba, hazi eta arrainkumeen hazkuntza
-

Estabulazio-teknikak, espeziearen arabera.
Hazkuntzaren bilakaeraren kontrola:
 Ekoizpen-kronogramak.
 Aldagai fisiko-kimikoen erregistroa. Kontrol-tresnak eta -prozedurak.
 Indibiduoen sailkapenak, banaketak eta ontzi-aldaketak.
 Larbak, postlarbak, haziak eta arrainkumeak zenbatzeko teknikak.
 Moluskuak finkatzeko sistemak: kolektore eta maskor-hondar motak.
 Formularioak betetzea eta interpretatzea.

3. Kumeen elikadura:
-

Larbak elikatzeko erabiltzen diren elikagai biziko espezieak.
Elikagaia zenbatzeko sistemak.
Dietak prestatzea eta ematea.

4. Hazkuntzan aplikatzen diren metodo higieniko-sanitarioak.
-

Hazkuntzako materiala desinfektatzea.
Hazkuntza-ingurunea garbitzea.
Desinfektatzeko eta garbitzeko sistemak eta produktuak:
Tratamendu profilaktikoak eta terapeutikoak.
Txertatze-teknikak.

5. Larba-hazkuntzaren ingurumen-alderdiak. Hondakinen tratamendua.
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4. prestakuntza-modulua
PLANKTONA ETA URETAKO ESPEZIEAK HAZTEKO LANEKOAK EZ
DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK
Kodea: MP0217
Iraupena: 80 ordu
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak:
A1: Ugaltzaileen, inkubazioaren, larba-hazkuntzaren eta elikagai biziaren mantentzean eragina duten instalazioen
eraginkortasuna eta higiene-egoera.
EI1.1 Instalazioak eta ekipoak aztertzea, erabilerako mantentze-lanetako eta laneko arriskuen prebentzioko protokoloak
aplikatuz.
EI1.2 Kontsumigarrien egoera zein den begiratzea, eta, behar bada, haiek aldatzea, ingurumena kudeatzeko sistema
betez.
EI1.3 Pasabide, ekoizpen-esparru edo kutsadura gurutzatuak izateko arriskua duten tokietarako berariazko protokoloak
aplikatuz haiek garbitzea eta desinfektatzea, hondakinak maneiatuz eta ingurumena kudeatzeko sistema errespetatuz.
EI1.4 Ura, gasak, mantenugaiak eta ekoizpen-esparru bakoitzean behar diren materialak maneiatzea, dagozkien
protokoloak aplikatuz.
EI1.5 Hazkuntza-inguruneko hondakin organikoak eta hildakoak kontrolatzeko eragiketak egitea, ingurumena
kudeatzeko ezarritako sistemako protokoloak aplikatuz.
A2: Ugaltzaile-, errunaldi-, larba- eta plankton-multzoak hazteko lanak egitea, dagozkien protokoloak aplikatuz.
EI2.1 Ekoizpen-kronogramak interprtatzea, hazkuntzako espezieen ereite-, sailkatze- eta uzta-garaiak zein diren
jakiteko.
EI2.2 Multzoak ereitea edo estabulatzea, espezie eta hazkuntza-mota bakoitzerako ezarritako protokoloak betez.
EI2.3 Hazkuntza-loteen lagin adierazgarriak biltzea, osasun- edo kalitate-kontrolerako eta haien dentsitatea, biomasa
edo biometriak kalkulatzeko.
EI2.4 Hazkuntza-lotearen biometriak egitea eta biomasa eta dentsitatea kalkulatzea, espezie bakoitzerako ezarritako
teknika aplikatuz.
EI2.5 Mantenugaiak/elikagaiak prestatzea eta banatzea, hazkuntzako espeziearen dietaren arabera.
EI2.6 Loteak sailkatzea/banatzea/mehastea, espezie bakoitzerako ezarritako garaian eta moduan, eta lotearen
trazabilitatea kontuan hartuta.
EI2.7 Hazkuntzetan aldaketak hautematea, eta haien bideragarritasuna edo tratamendua baloratzea, ezarritako
jarraibideak aplikatuz.
A3: Azken produktua prestatzea, bildutako espeziea zein den kontuan hartuta.
EI3.1 Uzta biltzea, hazkuntza-mota bakoitzerako ezarritako protokoloak aplikatuz.
EI3.2 Azken produktua garraiatzeko egokitzea, nora eraman behar den kontuan hartuta.
EI3.3 Loteak garraioan zehar maneiatzea, garraioa espezie bakoitzak behar dituen kontrol-sistemetara egokituz, eta,
behar denean, estresa minimizatzeko maneiu-protokoloak aplikatuz.
A4: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, nagusiek ezarritako argibideei jarraikiz.
EI4.1 Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea, eta egin beharreko lanetan arduraz jokatzea.
EI4.2 Jarduera jakinak lantalde batean egitea.
EI4.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitzen saiatuz.
EI4.4 Laneko segurtasun-neurriak errespetatzea, arriskuak ekiditeko eta eskatutako emaitzak lortzeko ezarritako babesekipoak erabiliz.

Edukiak
1.

Hazkuntzekin erlazionatutako azpiegiturak.
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-

2.

Plankton-hazkuntzen segimendua
-

3.

Fitoplankton- eta zooplankton-uztak, hazkuntza-teknikekin erlazionatuta.
Azken produktua prestatzea, norako den kontuan hartuta. Parametro fisiko-kimikoen kontrola.
Errunaldiak eta larben hazkuntza.
Azken produktuaren uzta/bilketa.
Azken produktua prestatzea, norako den kontuan hartuta. Parametro fisiko-kimikoen kontrola.

Integrazioa eta komunikazioa lantokian
-
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Hazkuntzako mikroalgek behar dituzten ongarriak.
Zooplanktonerako erabiltzen diren dieta komertzialak.
Elikagaien dosifikazioa.
Zooplanktona aberastea: produktu komertzialak eta hazkuntzako mikroalgekiko dietak.
Larben hazkuntza:
Elikadura-protokoloak.
Hazkunde-fase eta hazkuntza-teknikekin erlazionatutako pentsu komertzialak.
Elikagaien dosifikazioa. Eskuzko elikadura eta dosifikagailu automatikoak.
Ugaltzaileen dietak.
Pentsu komertzialak.
Elikagai erdihezeak lantzea.
Elikagaien dosifikazioa. Eskuzko elikadura eta dosifikagailu automatikoak.

Azken produktua prestatzea
-

5.

Mikroalgen eta zooplanktonaren laginketa. Planktonaren zenbaketa. Dentsitateen kalkulua.
Mikroalgen kalitate-irizpideak.
Hazkuntzak hastea eta mantentzea. Loteen trazabilitatea.
Errunaldiak eta larben hazkuntza.
Larba, postlarba, hazi eta arrainkumeen laginketa
Zenbaketak egitea.
Biziraupenak, biometriak, dentsitateak eta biomasak zenbatzea.
Estadio desberdinetan dauden larben kalitate-irizpideak.
Estabulazioa.
Loteen banaketak eta sailkapenak. Loteen trazabilitatea.

Elikadura. Plankton-hazkuntza
-

4.

Hazkuntza-mota desberdinen instalazio eta ekipoen erabilerako mantentze-lanak. Kontsumigarriak manipulatzeko
prozedurak.
Ura, gasak, mantenugaiak eta ekoizpen-esparru bakoitzean behar diren materialak edo tresnak maneiatzeko
protokoloak.
Instalazioetako osasun-higienearen protokoloak. Desinfektatzeko eta garbitzeko produktuak. Produktuen fitxa
teknikoak.
Laneko arriskuak prebenitzeko barne-arauak.
Ingurumena babesteko barne-arauak: Erabilerako mantentze-lanetan eta ekoizpen-prozesuan sortutako
hondakinak identifikatzea eta kentzea. Edukiontzi-motak. Hondakinak manipulatzeko protokoloak.

Jarrera arduratsua lantokian.
Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea.
Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea.
Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea.
Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea.
Enpresako lan-erritmora egokitzea.
Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea.
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IV PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK,
GUNEEN, INSTALAZIOEN ETA EKIPAMENDUEN
GUTXIENEKO ESKAKIZUNAK, ETA IKASLEAK
SARTZEKO IRIZPIDEAK
PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
EKIPAMENDUEN, INSTALAZIOEN ETA GUNEEN GUTXIENEKO
ESKAKIZUNAK
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK
PRESTAKUNTZAMODULUA

ESKATZEN DEN LANBIDE-ESPERIENTZIA
BEHARREZKO AKREDITAZIOA

•

MF1302_1:
Planktona eta uretako
espezieak hazteko
jarduerak

•

•

•

•

MF1303_1
Uretako espezieak
ugaltzeko eta
inkubatzeko jarduerak.

•

•

•

•

MF1304_1
Larbak, postlarbak,
haziak eta arrainkumeak
hazteko jarduerak.

•

•

•

Akreditazioa izanez
gero

Akreditaziorik izan
ezean

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna
edo beste baliokideren bat..
Akuikultura-ekoizpeneko goi-mailako
teknikaria.
Itsas eta arrantza-jarduerak lanbidearloko akuikulturako lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3.
mailak

1 urte

3 urte

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna
edo beste baliokideren bat.
Itsas eta eta arrantza-jardueren arloko
teknikaria eta goi-mailako teknikaria.
Itsas eta arrantza-jarduerak lanbidearloko akuikulturako lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3.
mailak

1 urte

3 urte

Lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa,
dagokion graduko tituluduna edo beste
baliokideren bat.
Diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto
teknikoa, dagokion graduko tituluduna
edo beste baliokideren bat.
Itsas eta arrantza-jardueren arloko
teknikaria eta goi-mailako teknikaria.
Itsas eta arrantza-jarduerak lanbidearloko akuikulturako lanbide-eremuko
profesionaltasun-ziurtagiriak, 2. eta 3.
mailak

1 urte

3 urte

Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza
baliokidea. Salbuetsita daude:
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Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak.
Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak.
Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasleesperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak.
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK
PRESTAKUNTZA-GUNEA

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

AZALERA (m²) / 15 IKASLE

Kudeaketa-gela

45

60

Hazkuntza-instalazioa (1)

100

150

(1) Hazkuntza-parke bat egongo da, eta egitura flotatzaileak edo ur azpikoak ere bai (baina ez nahitaez zentroan)

PRESTAKUNTZA-GUNEA

1. M.

2. M.

3. M

Kudeaketa-gela

X

X

X

Hazkuntza-instalazioak

X

X

X

PRESTAKUNTZA-GUNEA

Kudeaketa-gela

EKIPAMENDUA
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Hazkuntza-instalazioak

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ikus-entzunezko ekipoak.
Orri birakariak edo arbel digitala.
Ikasgelako materiala.
Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta
Internet.
Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia.
Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak.
Ordenagailuz lagundutako diseinurako software espezifikoa.
Hazkuntza-tangak.
Fitoplanktonaren hazkuntzarako poltsak, bolumen
desberdinetakoak.
Fitoplankton-ganbera.
Aire, oxigeno, CO2, ur geza eta ur gaziaren instalazioa.
Janontzi automatikoak.
Garbiketa-materiala.
Lan-mahaiak.
Salabardoak.
Baheak.
Danborrak.
Oinak garbitzeko putzuak.
Erremintak.
Berogailua.
Oximetroa.
Errefraktometroa.
pH-metroa.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Amonioa, nitritoak eta nitratoak neurtzeko kitak.
Kalibrea.
Iktiometroa.
Termometroak.
Mikroskopioa.
Lupa binokularra.
Zenbaketa-ganberak.
Bunsen metxeroak.
Balantza.
Huts-ponpa.

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
Ez dago sartzeko eskakizunik.
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