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I PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIAREN 
IDENTIFIKAZIOA 



 
 
ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

IZENA 
ELIKAGAI BIZIAREN EKOIZPENA 
 

KODEA 
MAPU0409 
 

LANBIDE-ARLOA 
Itsas eta arrantza-jarduerak. 
 

LANBIDE-EREMUA 
Akuikultura 
 
ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
MAP007_2 Elikagai biziaren ekoizpena (295/2004 EDa, 2004ko otsailaren 20koa)   
 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
2 
 
GAITASUN OROKORRA 
Fitoplankton- eta zooplankton-ekoizpena ikuskatzea eta egitea, arrain-, molusku- eta krustazeo-hazkuntzara aplikatzeko, 
eskatutako kalitate-maila lortuz, segurtasun- eta higiene arauei jarraituz eta ingurumena babestuz. 
 
PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
- UC0017_2: Fitoplankton-hazkuntza 
- UC0018_2: ZOOPLANKTON-HAZKUNTZA 
 
LANBIDE-INGURUNEA 
 
Lanbide-esparrua 

Elikagai biziaren ekoizpenaren eremuan egiten du lan, besteren kontura, enpresa txiki, ertain eta handietan, ikerketa-
zentroetan eta itsaskilari-kofradietan. 

 
Ekoizpen-sektoreak 

Lanbide-prestakuntza hau kokatzen da elikagai bizia ekoizten den akuikulturako sektorean eta arrain-, molusku- eta 
krustazeo-haztegietan. 

 
Lanbideak edo lanpostuak 

– 6421.1042 Fitoplakton-haztegiko langilea 
– 6421.1093 Zooplakton-haztegiko langilea. 
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PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK PRESTAKUNTZA-ATALAK ORDUAK 

UF1218: Fitoplankton-ekoizpenaren 
programazioa. 50 

MF0017_2 
Fitoplankton-ekoizpena 140 

UF1219: Fitoplankton-hazkuntzarako teknikak 90 

UF1220: Baliabideak antolatzea zooplankton-
hazkuntzako instalazio batean. 50 

MF0018_2 
Zooplankton-ekoizpena. 140 

UF1221: Zooplankton-hazkuntzarako teknikak. 90 

MP0256 
Elikagai biziaren ekoizpeneko lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideak 

80  

 

IRAUPENA, GUZTIRA 360 
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II LANBIDE-PROFILA  

 

1
2

 
 

1. gaitasun-atala 
FITOPLANKTON-HAZKUNTZA 

 
2. gaitasun-atala 

ZOOPLANKTON-HAZKUNTZA 
 



 
 
ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1. gaitasun-atala:  
FITOPLANKTON-HAZKUNTZA 

 
Kodea: UC0017_2 

1 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Hazkuntzarako instalazioak, kontrol-sistemak, ekipoak eta materiala mikroalga-hazkuntzako jarduerak hasteko eta 
garatzeko prest daudela egiaztatzea, betiere enpresaren jarraibideak errespetatuz. 

BI1.1 Ekoizpen-beharrak aurrez ezarritako helburuen arabera aurreikusten dira. 
BI1.2 Izakinen inbentarioa egiaztatzen da, hazkuntzarako instalazioak, kontrol-sistemak, ekipoak eta materialak 
eguneratzeko behar diren erosketak proposatuz. 
BI1.3 Sistema eta ekipoen mantentze-lanen egoera-orriak ikuskatzen dira, mantentze-lanak dagokien epean eta 
moduan egin direla egiaztatzeko. 
BI1.4 Instalazioen desinfekzioa kontrolatzen da mikrobio-kutsadura txikiagotzen duela egiaztatzeko. 
BI1.5 Ur, aire, hazkuntza-ontzi, mantenugai eta ereiteko materialei aplikatzen zaizkien tratamenduak/esterilizazioa 
kontrolatzen da, hautatutako tratamendua egokia dela egiaztatzeko. 

LB2: Ekoizpen-plana betetzeko lan-programa garatzea, baliabide materialak eta giza baliabideak optimizatuz. 
BI2.1 Epe laburreko eta ertaineko egitekoen banaketa planifikatzeko kontuan hartzen dira baliabide material eta giza 
baliabide eskuragarriak, egin beharreko jarduerak eta ekoizpen-plana. 
BI2.2 Egiaztatzen da mendeko langileek modu sinkronizatuan egiten dituztela egin beharrekoak beren lan-eremuan, 
ez dadin gertatu desdoikuntzarik ekoizpenean. 
BI2.3 Lan-arriskuak prebenitzeko eta ingurumena babesteko indarrean den araudia aplikatuz egiten dira jarduerak. 
BI2.4 Hazkuntzan sortutako erregistroak behar bezala jasotzen eta antolatzen dira, gero aztertu ahal izateko. 
BI2.5 Hazkuntzaren emaitzei eta gorabeherei buruzko txosten partzialak eta totalak argi eta zehatz egiten dira. 
BI2.6 Ekoizpeneko emaitzen eta gertatutako gorabeheren eta datu historikoekin kontrastatutako emaitzen arabera, 
baliabideak optimizatzeko aldaketa beharrezkoak proposatzen dira, irizpide teknikoak eta eraginkortasunekoak 
kontuan hartuz. 

LB3: Hazkuntza puruen mantentze-lanak ikuskatzea eta/edo egitea, higiene- eta profilaxi-neurri zuzenka aplikatuz. 
BI3.1 Hazkuntzen erreplikak ekoizpen-planaren arabera programatzen eta egiten dira. 
BI3.2 Hazkuntza axenikoen arazketa espezie bakoitzarentzat ezarritako metodoen arabera egiten da. 
BI3.3 Hazkuntza-inguruneak espezie bakoitzaren beharren arabera aukeratzen eta prestatzen dira. 
BI3.4 Sorburuko edo ekoizpeneko anduien mantentze-lana egitean, egiaztatzen da hazkuntzaren kalitateak 
ekoizpen-planean definitutakoari eusten diola. 
BI3.5 Hazkuntzaren parametro fisiko-kimikoak aztertzeko, parametroek espezie bakoitzarentzako muga optimoei 
eusten dietela egiaztatzen da, eta egin beharreko doikuntzak egiten dira. 

LB4: Mikroalgen ekoizpena antolatzea, programatutako kantitateak lortzeko ekoizpen-ziklo bakoitzean, hazkuntza-
sistema hautatuz —behar izanez gero— eta parametro guztiak kontrolatuz. 

BI4.1 Mikroalgen ekoizpena aurreikusten da zooplanktonaren edo moluskuen ekoizpen-eremuek programatutako 
kontsumoaren arabera. 
BI4.2 Hazkuntza-sistema ezarriak ekoizpen-beharren eta langile-izakinen arabera aplikatzen eta kontrolatzen dira. 
BI4.3 Inokulu-mota eta -kantitatea, eta hazkuntza-kondizioak espezie bakoitzaren lehentasunen arabera zehazten 
dira. 
BI4.4 Ekoizpeneko ohiko egoera-orriak aztertzen dira, eta, behar izanez gero, aldaketak egiten dira hazkuntza-
kondizioetan. 
BI4.5 Egiaztatzen da haztegiko espezieen hazkunde-tasa eta -kurba ekoizpen-planak definitutako mugen barruan 
dagoela. 
BI4.6 Uzta erabakitzen da kontuan hartuz mikroalgen kalitatea eta ingurunea, hazkunde-kurbak eta erabilitako 
hazkuntza-sistema. 

LB5: Kutsadura mikrobiologikoko arazoen adierazleak detektatzea eta dagokion nagusiari jakinaraztea, eta ezarritako 
protokoloen arabera beharrezko diren prebentzio- eta kontrol-neurriak ikuskatzea eta/edo aplikatzea. 

BI5.1 Kutsadura mikrobiologikoak detektatzen dira organismo kutsatzaileen presentziaren bidez edo mikroalgen 
adierazle fenotipikoen eta portaera-adierazleen bidez, eta horien berri eman behar zaie nagusiei. 
BI5.2 Bakteriak isolatzeko ereintza-teknika oinarrizkoak protokoloei jarraituz aplikatzen dira. 
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BI5.3 Ezarritako protokoloen bidez kontrolatzen dira hazkuntzarako tratamenduen aplikazioa eta segimendua, eta 
sistemari eransten zaizkion neurri zuzentzaileak. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Fitoplanktona ekoizteko unitate baten ekipamendu orokorra. Hazkuntza-ingurunearen kondizioak neurtzeko ekipoak. 
Tresnak eta ekipoak: isolatzeko, anduiak egiteko eta hazkuntza masiboetarako. Laborategiko materiala. Laginak 
hartzeko eta prozesatzeko materiala. Laginak, lehengaiak eta produktuak kontserbatzeko materiala. Kontrol 
mikrobiologikoa egiteko eta tratamendu terapeutikoak emateko materiala. Garbiketa- eta desinfektatze-sistemak. NBE. 
Informatika-ekipoa. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Elikagai bizi gisa erabiltzeko egokiak diren fitoplankton-zelulak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Instalazioaren funtzionamenduaren eskema orokorra. Ekipoen eta sistemen erabilerako mantentze-lanen eskuliburu 
teknikoak. Produktu kimikoak erabiltzeko jarraibideak. Tokiko ekoizpen-plan espezifikoa. Eremuaren produktibitate 
naturala eta dauden espezieak. Materialen, produktu kimikoen eta ekipoen inbentarioa. Osasun-kontroleko eskuliburua. 
Kalitate-irizpideak.  
 
 
 
 
 
 
 
2. gaitasun-atala: 
ZOOPLANKTON-HAZKUNTZA 

 
Kodea: UC0018_2 

2 
 
Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1: Zooplanktona haztegian hazteko instalazioak, kontrol-sistemak, ekipoak eta hazkuntzarako materiala —hasieran 
eta gero— prest daudela egiaztatzea, protokoloetan ezarritakoari jarraituz. 

BI1.1 Ekipo- eta material-beharrak ekoizpen-helburuen araberako erosketak proposatuz aurreikusten dira. 
BI1.2 Egiaztatzen da ezarritako protokoloaren arabera desinfektatu direla instalazioak. 
BI1.3 Urari, aireari, eta hazkuntzarako ontzi eta trenei aplikatzen zaizkien tratamenduak kontrolatzeko, behar bezala 
funtzionatzen dutela egiaztatzen da. 
BI1.4 Sistemen eta ekipoen mantentze-lanen egoera-orriak ikuskatzen dira egiaztatzeko behar bezala betetzen 
direla, eta horren arabera jokatzen da, enpresaren irizpideei jarraituz. 

LB2: Ekoizpen-plana betetzeko lan-programa garatzea, baliabide materialak eta giza baliabideak optimizatuz. 
BI2.1 Epe laburreko eta ertaineko egitekoen banaketa planifikatzeko kontuan hartzen dira baliabide material eta giza 
baliabide eskuragarriak, egin beharreko jarduerak eta ekoizpen-plana. 
BI2.2 Egiaztatzen da mendeko langileek modu sinkronizatuan egiten dituztela egin beharrekoak beren lan-eremuan, 
ez dadin gertatu desdoikuntzarik ekoizpenean. 
BI2.4 Hazkuntzan erregistratutako datuak behar bezala jasotzen eta antolatzen dira, gero aztertu ahal izateko. 
BI2.4 Nagusiek hazkuntza-kondizioei, osasun-egoerari eta kalitateari buruz eskatzen dituzten txosten partzialak 
hazkuntza-prozesuak eskatzen duen maiztasunaz egiten dira. 
BI2.5 Ekoizpenaren azken emaitzei buruzko txostenak (hazkundea, biziraupena, sarrera eta irteerak, biomasa, 
konbertsio-indizeak eta gorabehera patologikoak) garbi eta zehatz idazten dira gero aztertu ahal izateko.. 
BI2.6 Ekoizpeneko emaitzen eta gertatutako gorabeheren eta datu historikoekin kontrastatutako emaitzen arabera, 
baliabideak optimizatzeko aldaketa beharrezkoak proposatzen dira, irizpide teknikoak eta eraginkortasunekoak 
kontuan hartuz. 

LB3: Zooplankton-anduiak ikuskatzea eta/edo prestatzea eta haien mantentze-lanak egitea, isolatzeko, arazteko eta 
kontrolatzeko metodoak erabiliz. 11 
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BI3.1 Zooplankton naturala ekipo egokiekin eta aurrez zehaztutako eremuetan ikuskatzen eta/edo biltzen da. 
BI3.2 Hazkuntzen erreplikak ekoizpen-planaren eta enpresaren protokoloen arabera programatzen eta egiten dira. 
BI3.3 Anduiak arazteko tratamenduak zehazten dira kutsadura-motaren arabera eta kasu bakoitzerako ezarritako 
protokoloei jarraituz. 
BI3.4 Hazkuntza-dietak eta -inguruneak espezie bakoitzaren beharren arabera aukeratzen eta prestatzen dira. 
BI3.5 Anduien segimendua egiteko, egiaztatzen da parametro fisiko-kimikoak, kalitatea eta hazkundea definitutako 
mugen barruan daudela. 

LB4: Zooplanktonaren ekoizpena antolatzea ekoizpen-ziklo bakoitzean programatutako kantitateak lortzeko. 
BI4.1 Zooplanktonaren epe laburreko ekoizpena aurreikusten da larben hazkuntzako eremuak programatutako 
kontsumoaren arabera. 
BI4.2 Zooplankton-espezie bakoitzerako ezarritako hazkuntza-sistemak ekoizpen-beharren arabera aplikatzen eta 
kontrolatzen dira. 
BI4.3 Mantentze-dietak doitzen dira populazioaren hazkunde esponentzialak lortzeko moduan, eta aberasteko 
dietak/inguruneak doitzen dira uztaren nutrizio-kondizioak larbentzako egokiak izateko. 
BI4.4 Ereite-dentsitatea eta hazkuntza-kondizioak zooplankton-espezie bakoitzaren beharren eta haztegiko 
ekoizpen-planaren arabera zehazten dira. 
BI4.5 Zooplanktonaren eta emandako elikagaiaren erregistroak ikuskatzean, egiaztatzen da bat datozela 
protokoloetan ezarritako balioekin. 
BI4.6 Artemia-kisteak kapsulagabetzeko prozesua ikuskatzen da hazkuntzari ekiteko eklosio-tasa kontuan hartuz. 
BI4.7 Hazkuntzaren parametro fisiko-kimikoak aztertzeko, parametroek espezie bakoitzarentzako muga optimoei 
eusten dietela egiaztatzen da, eta egin beharreko doikuntzak zehazten dira. 
BI4.8 Uzta erabakitzen da hazkunde-kurbak eta erabilitako hazkuntza-sistema kontuan hartuz. 

LB5: Zooplanktona aberasteko behar diren eginkizunak ikuskatzea eta/edo egitea, ezarritako protokoloen arabera. 
BI5.1 Zooplanktona aberasteko prozesua ikuskatzen edo egiten da programatutako kantitateak nutrizio-kondizio 
optimoetan lortzeko moduan. 
BI5.2 Egiaztatzen da produktu komertzialekin eta/edo mikroalgekin aberasten diren dietak eta tratamenduak 
ezarritako protokoloen arabera ematen direla. 
BI5.3 Erabilitako produktuak egoera onean daudela egiaztatzen da produktu bakoitzaren ezaugarriak kontuan 
hartuz. 

LB6: Kutsadura mikrobiologikoaren adierazleak hautematea eta ezarritako protokoloen arabera behar diren prebentzio- 
eta kontrol-neurriak gainbegiratzea eta/edo aplikatzea, aldez aurretik nagusiei horren berri emanda. 

BI6.1 Gerta litezkeen kutsadura mikrobiologikoak detektatzen dira organismo kutsatzaileen presentziaren bidez edo 
zooplanktonaren egoera anomaloak hautemanez, eta horien berri eman behar zaie nagusiei. 
BI6.2 Ezarritako protokoloen bidez kontrolatzen dira hazkuntzan behar diren tratamenduak edo sistemak behar 
dituen neurri zuzentzaileen aplikazioa eta haien jarraipena. 

 
Lanbide-testuingurua: 
Zerbitzuak egiteko eta/edo sortzeko baliabideak 
Fitoplanktona ekoizteko unitate baten ekipamendu orokorra. Hazkuntza-ingurunearen kondizioak neurtzeko ekipoak. 
Tresnak eta ekipoak: isolatzeko, anduiak egiteko eta hazkuntza masiboetarako, eta zooplanktonaren uztaren bilketa- eta 
transferentzia-sistemetarako. Laborategiko materiala. Laginak hartzeko eta prozesatzeko materiala. Kontrol 
mikrobiologikoa egiteko eta tratamendu terapeutikoak emateko materiala. Garbiketa- eta desinfektatze-sistemak. NBE. 
Informatika-ekipoa. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Elikagai bizi gisa erabiltzeko egokia den zooplanktona. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Instalazioaren funtzionamenduaren eta mantentze-lanen eskema orokorra. Produktu kimikoak erabiltzeko jarraibideak. 
Tokiko ekoizpen-plan espezifikoa. Eremuaren produktibitate naturala eta dauden espezieak. Materialen, produktu 
kimikoen eta ekipoen inbentarioa. Laneko protokoloak. Osasun-kontroleko eskuliburua. Kalitate-irizpideak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 

1
2
3

 
 

1. prestakuntza-modulua:  
FITOPLANKTON-EKOIZPENA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

ZOOPLANKTON-EKOIZPENA 
 

3. prestakuntza-modulua:  
ELIKAGAI BIZIAREN EKOIZPENEKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-

JARDUNBIDEAK 
 



 
 
ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

1 1. prestakuntza-modulua:  
FITOPLANKTON-EKOIZPENA 
 
Kodea: MF0017_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0017_2 fitoplankton-hazkuntza. 
 
Iraupena: 140 ordu 
 
 
1.1. prestakuntza-atala 
FITOPLANKTON-EKOIZPENAREN PROGRAMAZIOA 
 
Kodea: UF1218 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0017_2ko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazioaren hornidura fitoplankton-hazkuntzaren fase bakoitzera egokitzea, ekoizpen-aurreikuspenen arabera. 

EI1.1 Mikroalgen hazkuntza-instalazio baten ezaugarriak deskribatzea, azken ekoizpena kontuan hartuz. 
EI1.2 Mikroalgen hazkuntza-fase bakoitzean protokoloak aplikatzeko behar diren materialen eta ekipoen inbentarioa 
egitea. 
EI1.3 Materialak eta ekipoak aztertzea, ondo funtzionatzen dutela egiaztatzeko. 
EI1.4 Fitoplanktona ekoizteko eremuko instalazio, ekipo eta tresnen erabilerarekin lotutako segurtasun- eta mantentze-
neurriak identifikatzea. 
EI1.5 Mikroalgen hazkuntzan sortutako ingurumen-alderdiak aintzat hartzea. 

A2: Ekoizpen-planaren garapena langileen, materialen eta hazkuntza-inguruneen izakinetara egokitzea . 
EI2.1 Ekoizpen-prozesuaren etapak identifikatzea eta haien ezaugarriak zehaztea. 
EI2.2 Hazkuntza-fase bakoitzerako ezarritako helburuak lortzeko egin behar diren jarduerak deskribatzea. 
EI2.3 Eginkizun bakoitza egiteko behar diren giza baliabideak zerrendatzea. 
EI2.4 Ekoizpen-prozesuaren kronograma bat interpretatzea. 
EI2.5 Hazkuntza-faseen garapena laburbiltzen duten egoera-orriak prestatzea. 
EI2.6 Fitoplankton-hazkuntzaren eremuko puntu kritikoak identifikatzea. 

 
Edukiak: 
 
1. Mikroalgen hazkuntza-unitate bateko instalazioak eta ekipamendua. 

– Mikroalgen ekoizpen-eremuak haztegi batean. 
–  Mikroalgen hazkuntzan erabilitako ura tratatzeko sistemak (iragazpen mekanikoa, mikroiragazpena, desinfekzioa, 

esterilizazioa, pasteurizazioa, berotzea, hoztea).  
–  Instalazioetako ekipamendua: besteak beste, ponpak, iragazkiak, automatismoak eta laborategiko materiala. 
–  Aireztatze- eta gas-sistemak. Gas-motak. Hazkuntza-kontzentrazioak. 
–  Mantenugaiak dosifikatzeko sistemak. 
–  Hazkuntzan erabilitako produktu kimikoak.  

 Segurtasun-fitxak.  
 Ingurumenean duten eragina. 

–  Makineria, zirkuitu, ekipo eta materialen erabilerako mantentze-lanenn kronograma. 
–  Parametroen erregistroa: 

 Tresnak. Neurketa-sistemak. 
 Neurketa-ekipoen eraginkortasuna kalibratzea eta egiaztatzea. 14 

 
 
 

 



 
 

 
Elikagai biziaren ekoizpena 

 

–  Izakinen kontrola eta materialaren inbentarioa.  
–  Mikroalgen ekoizpeneko formularioak eta egoera-orriak betetzea. 
–  Mikroalga-hazkuntzaren ingurumen-alderdiak.  
–  Hondakinak biltzeko plana eta isurpenen tratamendua. 

2. Baliabideak antolatzea zooplankton-hazkuntzako instalazio batean. 
–  Hazkuntza baten sekuentziazioa: Uztaren hasiera eta segimendua. 
–  Interakzioa beste ekoizpen-sekzio/-eremuekin. 
–  Mikroalgen hazkuntza-unitate bateko ekoizpenaren kronograma. 
–  Lanen sekuentziazioa.  
–  Mikroalgen hazkuntza-unitate bateko talde-dinamika. 
–  Mikroalgen hazkuntza-instalazio bateko puntu kritikoen eskuliburua. 

3. Fitoplanktonaren hazkuntza-instalazioetako inbentarioen kontrola 
–  Ekipoak eta materialak biltegiratzeko sistemak. 
–  Egoera-orriak: izakinak, altak eta bajak. 
– Ekipo, material eta mantenugaiak berritzeko sistemak. 

 
 
1.2. prestakuntza-atala 
FITOPLANKTON-HAZKUNTZARAKO TEKNIKAK 
 
Kodea: UF1219 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0017_2ko LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hazkuntzen eboluzioa kontrolatzea ekoizpen programatua lortzeko. 

EI1.1 Andui amak eta ekoizpen-anduiak arazteko eta mantentzeko metodoak deskribatzea. 
EI1.2 Mikroalgen hazkuntza-sistemak eta ekoizpen-sistema bakoitzarekin lotutako prozedurak zerrendatzea. 
EI1.3 Ongarri-mota eta haren dosifikazioa hazkuntza-espeziarekin eta -sistemarekin lotzea. 
EI1.4 Fitoplankton-hazkuntzei eragiten dieten parametroak eta kontrolen maiztasuna zehaztea. 
EI1.5 Fitoplankton-hazkuntzen eboluzioa kontrolatzeko kasu praktiko batean: 

– Hazkuntza-inguruneak prestatzea. 
– Mantenugaiak ematea. 
– Hazkuntza bolumen txiki eta handitan inokulatzea. 

A2: Fitoplanktonaren kalitatea interpretatzea aurrez ezarritako teknikak aplikatuz. 
EI2.1 Hazkuntza-mota desberdinetako mikroalgen laginak hartzeko teknikak deskribatzea. 
EI2.2 Mikroalga-espezieen ezaugarriak identifikatzea. 
EI2.3 Mikroalga-espezieen hazkuntzaren kalitate-irizpideak deskribatzea. 
EI2.4 Fitoplanktonaren zenbaketa-teknikak deskribatzea. 
EI2.5 Uzta biltzeko une optimoa zehaztea mikroalgen hazkuntza-sistema bakoitzean. 
EI2.6 Mikroalga-hazkuntza baten kasu praktiko batean: 

– Mikroalga-espeziea(k) identifikatzea. 
– Lagineko mikroalgak zenbatzea. 
– Dentsitate zelularra kalkulatzea. 
– Hazkuntzaren kalitatea hautematea. 

A3: Profilaxi-neurriak aplikatzea hazkuntzan, instalazioetan eta ekipoetan. 
EI3.1 Mikroalgen hazkuntza-prozesuan ingurunean gertatzen diren alterazioak identifikatzea. 
EI3.2 Mikroalgen hazkuntzan erabiltzen diren inguruneak prestatzeko, esterilizatzeko eta/edo desinfektatzeko teknikak 
deskribatzea. 
EI3.3 Fitoplanktona ekoizteko eremuko materialak, ekipoak eta instalazioak esterilizatzeko eta/edo desinfektatzeko 
teknikak zerrendatzea. 
EI3.4 Ekoizpen-prozesuaren kutsadura-iturri nagusiak, haien arriskuak eta ondorioak zerrendatzea. 15 
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EI3.5 Instalazio, material eta ekipoek kutsatzaileen eragina minimizatzeko bete behar dituzten higiene- eta profilaxi-
espezifikazioak deskribatzea. 
EI3.6 Mikroalgen hazkuntzako mikroorganismoak identifikatzeko metodoak zerrendatzea. 
. 

Edukiak: 
 
1. Fitoplanktonaren biologia: 

– Ultraegitura zelularra. 
– Taxonomia. 
– Ugalketa eta hazkundea. 
– Fotosintesia. 

2. Fitoplankton-hazkuntza:  
– Haztegiko espezieak eta haien nutrizio-balioa. 
– Mikroalgen loraketaren espezie nagusiak.  
– Fitoplanktonaren eskakizunak: 

 Mantenugaiak. Parametro fisiko-kimikoak. 
 Hazkuntza-sistemekin lotuta dauden mikroalgen hazkuntza-inguruneak. Hazkuntza-inguruneen prestaketa, 

tratamenduak eta dosifikazioa. 
– Mikroalgentzako ongarri komertzialak. Dosifikazioa. 
– Mikroalgak isolatzea eta araztea. Andui amen hazkuntza axenikoak. 
– Fitoplanktona bolumen txikian hazteko sistemak. 
– Fitoplanktona bolumen handian hazteko sistemak. Sistemak: jarraitua, etena, loraketa. 
– Hazkuntzen dinamika. Ereintza–jarraipena–uzta. 
– Hazkuntzaren jarraipena: 

 Laginak hartzea. 
 Laginak interpretatzea. 

– Kontaketa-teknikak.  
– Hazkuntzaren kalitatea-iripideak. 

3. Profilaxia mikroalgen hazkuntzan 
– Garbitasuna lan-eremuetan eta pasabideetan. 
– Mikroalgen hazkuntzan erabiltzen den materialaren esterilizazioa/desinfekzioa. 
– Kutsadura gurutzatuak. 
– Mikroalgen hazkuntzako gorabehera-adierazleak.  
– Kutsadura-iturriak. Mikroalgen hazkuntzarekin lotutako mikrobiologia. 
– Mikroalgen hazkuntzak baztertzea. 

 
 
 
 
 

2
 
 
2. prestakuntza-modulua:  
ZOOPLANKTON-EKOIZPENA 
 
Kodea: MF0018_2 
 
Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0018_2: Zooplankton-hazkuntza. 
 
Iraupena: 140 ordu 
 
 
2.1. prestakuntza-atala 

16 
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BALIABIDEAK ANTOLATZEA ZOOPLANKTON-HAZKUNTZAKO INSTALAZIO 
BATEAN 
 
Kodea: UF1220 
 
Iraupena: 50 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0018_2ko LB1 eta LB2 lanbide-burutzapenekin. 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Instalazioaren hornidura zehaztea eta zooplanktonaren hazkuntzaren fase bakoitzera egokitzea. 

EI1.1 Instalazioaren ezaugarriak eta ekipamendua deskribatzea, kontuan hartuz zooplanktonaren hazkuntzaren fase 
bakoitzaren azken produktua.  
EI1.2 Haztegi baten eskema egin, eta adierazi non dauden hazkuntza-eremuak, makinak eta instalazioak. 
EI1.3 Zooplanktonaren ekoizpen-eremuko instalazioen eta ekipoen segurtasun-neurriak eta erabilerako mantentze-lanak 
zerrendatzea. 
EI1.4 Ekipoak eta materialak zooplanktonaren espeziearekin eta hazkuntza-fasearekin lotzea. 
EI1.5 Zooplankton-hazkuntzan sortutako ingurumen-alderdiak aintzat hartzea. 
EI1.6 Kasu praktiko batean: 

– Zooplankton-espeziea hazteko ekipoak eta materialak hautatzea.  
– Ekipoak ordenaz banatzea 
– Ekipoen eraginkortasuna egiaztatzea 

A2: Laneko programa antolatzea, zer material, ekipo eta langile behar diren kontuan hartuta. 
EI2.1 Zooplankton-espezie bakoitzaren ekoizpen-prozesuko etapak deskribatzea. 
EI2.2 Zooplankton-espezie baten ekoizpena lortzeko egin behar diren jardueren programazioa osatzea. 
EI2.3 Hazkuntza-fase bakoitza dagozkion giza baliabideekin lotzea. 
EI2.4 Ekoizpen-prozesuaren kronograma bat interpretatzea. 
EI2.5 Hazkuntza-parametroak erregistratzeko egoera-orriak prestatzea. 
EI2.6 Zooplankton-hazkuntzaren eremuko puntu kritikoak identifikatzea. 
 

Edukiak: 
 
1.  Zooplankton-hazkuntzarako instalazioak 

–  Ura eta airea tratatzeko sistemak (iragazpena, desinfekzioa/esterilizazioa, berotzea, hoztea).  
–  Ekipoen eta makinen eraginkortasuna, eta kontsumigarrien balio-bizitza. 
–  Aireztatze- eta oxigenazio-sistemak.  
–  Zooplankton-hazkuntzako parametroak neurtzeko ekipoak. 

 Funtzionamendua. 
 Eraginkortasuna kalibratzea eta egiaztatzea. 

Zooplankton-hazkuntzako instalazio bateko makineria, ekipo eta materialen erabilerako mantentze-lanen protokoloak. 
Mantentze-lanen kronograma. 

–  Zooplankton-ekoizpenean erabiltzen den materialen biltegi-kontrola. 
–  Artemien hazkuntza-unitate bateko instalazioak eta ekipamendua. 
–  Errotiferoen hazkuntza-unitate bateko instalazioak eta ekipamendua. 
–  Hazkuntza-unitateak kontrolatzeko automatismoak: 

 Emariak. 
 Parametro fisiko-kimikoen kontrola. 
 Fluidoak tratatzeko ekipoak. 

–  Ekoizpeneko formularioak eta egoera-orriak 
–  Zooplankton-hazkuntzaren ingurumen-alderdiak. Hondakinak biltzeko plana. Hondakin eta isurien kontrola 

2.  Baliabideak antolatzea zooplankton-hazkuntzako sekzioan 
Artemien hazkuntza-unitate bateko instalazioak eta ekipamendua. 
Errotiferoen hazkuntza-unitate bateko instalazioak eta ekipamendua. 

17 –  Zooplanktonaren hazkuntza-sekzioko talde-dinamika. 
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–  Zooplankton-ekoizpenaren kronograma. Zooplankton-ekoizpenaren eta erabilerako mantentze-lanen arteko 
interakzioa. 

–  Beste ekoizpen-sekzio/-eremu batzuekiko interakzioa (mikroalgen hazkuntza /larben hazkuntza). 
–  Zooplankton-ekoizpenaren eta erabilerako mantentze-lanen arteko interakzioa. 
–  Zooplanktonaren hazkuntza-instalazio bateko puntu kritikoen eskuliburua. 

 
 
2.2. prestakuntza-atala 
ZOOPLANKTON-HAZKUNTZARAKO TEKNIKAK 
 
Kodea: UF1221 
 
Iraupena: 90 ordu 
 
Gaitasun-erreferentea: Prestakuntza-atal hau bat dator UC0018_2ko LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin.
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hazkuntzaren garapena kontrolatzea ekoizpen programatua lortzeko. 

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

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

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

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

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

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

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

18 
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EI4.4 Zooplanktonaren hazkuntza-eremu bat desinfektatzeko erabiltzen diren produktuak eta haien arriskuak 
identifikatzea. 

 
Edukiak: 
 
1.  Artemiaren biologia.  

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

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

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

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

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

6.  Hazkuntzaren profilaxia eta prebentzioa. 
– Ekoizpen-eremuetako eta pasabideetako higienearen eta desinfekzioaren garrantzia. 
– Kutsadura gurutzatuak. 
– Instalazioen, ekipoen, materialen eta tresnen desinfekzioa. 
– Hazkuntza-ingurunea desinfektatzea. 
– Tratamendu profilaktikoak. 
– Hazkuntzaren kutsadura-iturriak. Adierazleak. 
– Baztertutako hazkuntzak deuseztatzea.  
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3. prestakuntza-modulua 
ELIKAGAI BIZIAREN EKOIZPENEKO LANEKOAK EZ DIREN LANBIDE-
JARDUNBIDEAK 
 
Kodea: MP0256 

3 
 
Iraupena: 80 ordu 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Elikagai bizia ekoizten den instalazioetako ekipoak eta makinak identifikatzea eta erabiltzea. 

EI1.1 Erabilgarri dauden baliabideak eta langileak kontuan hartuz egitekoak sekuentziatzea. 
EI1.2 Instalazioetako ekipoak eta makinak erabiltzea. 
EI1.3 Hazkuntzan kutsadura-prozesuak eragin ditzaketen faktoreak identifikatzea. 
EI1.4 Instalazioak garbitzea eta haien osasun-tratamendua egitea, behar den higienea eta desinfektatzeko produktuak 
eta ekipoak kontuan hartuz.  

A2: Inokulatzeko, jarraipena egiteko eta uzta biltzeko lanak mikroalgen hazkuntza-sistemaren arabera egitea.  
EI2.1 Mikroalga-espezieak ezagutzea. 
EI2.2 Hazkuntza-inguruneak prestatzea. 
EI2.3 Mikroalga-hazkuntzak inokulatzeko lanetan parte hartzea. 
EI2.4 Fitoplanktonaren dentsitate zelularra kalkulatzea. 
EI2.5 Mikroalgen ekoizpen-sistema desberdinetako uzta biltzea. 

A3: Zooplankton-hazkuntzak —hazkuntza-sistemaren eta -espeziaren arabera— eskatzen dituen lanak egitea. 
EI3.1 Larba-hazkuntza bat elikatzeko zenbat zooplankton behar den kalkulatzea. 
EI3.2 Dieta desberdinekin elikatutako zooplanktonaren kalitatea hautematea. 
EI3.3 Zooplankton-laginen kontaketak egitea eta ekoizpen-unitateetako indibiduo-kopuru totala kalkulatzea.  
EI3.4 Zooplankton-espezien uzta biltzea. 
EI3.5 Zooplanktona aberasteko dieta desberdinak erabiltzea. 

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

 
Edukiak: 
 
1. Elikagai biziko hazkuntzekin lotutako azpiegiturak eta baliabideak. 

– Elikagai bizia ekoizteko hazkuntza-eremuak. 
– Elikagai biziko sekzioetako jarduerak antolatzea. Giza baliabideak eta baliabide materialak.  
– Instalazioen, ekipoen eta makinen erabilerako mantentze-lanak. 
– Mantenugaiak dosifikatzeko ekipoak. 
– Parametroak neurtzeko ekipoak. 
– Osasun-higieneko protokoloak instalazioetan, materialetan eta tresnetan.  
– Kutsadura gurutzatuak.  
– Desinfektatzeko eta garbitzeko produktuak. Produktuen fitxa teknikoak. 
– Laneko arriskuak prebenitzeko barne-arauen egokitasuna. 
– Ingurumena babesteko barne-arauen egokitasuna: Ingurumen-alderdien identifikazioa. Erabilerako mantentze-lanetan 

eta ekoizpen-prozesuan sortutako hondakinak kentzeko prozesua antolatzea. 
 
2. Elikagai biziko hazkuntzen jarraipena eta uzta 

– Elikagai biziaren ekoizpen-kronogramak.  
20 – Elikagai biziaren ekoizpena zenbatestea. 

 
 
 

 



 
 

 
Elikagai biziaren ekoizpena 

 

– Elikagai biziko loteen trazabilitatea. 
– Hazkuntzari eragiten dioten parametro fisiko-kimikoen erregistroa. 
– Mikroalgentzako ongarri komertzialak eta dosien doikuntza. 
– Zooplanktonarentzako dietak eta aberasgarri komertzialak, eta dosien doikuntza. 
– Elikagai biziaren kalitate-irizpideak. 
– Fitoplanktonaren era zooplanktonaren uzta biltzeko sistemak. 

3. Integrazioa eta komunikazioa lantokian 
– Jarrera arduratsua izatea 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 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 

PRESTAKUNTZA-
MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA ESKATZEN DEN LANBIDE-ESPERIENTZIA  

MF0017_2 
Fitoplankton-ekoizpena 

• 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 lanbide-
arloko akuikulturako lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila 

2 urte 

MF0018_2 
Zooplankton-ekoizpena 

• 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 lanbide-
arloko akuikulturako lanbide-eremuko 
profesionaltasun-ziurtagiriak, 3. maila 

2 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 Hezkuntza Ministerioak, edo 

baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 
- Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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Elikagai biziaren ekoizpena 

 

GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 

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

Kudeaketa-gela 45 60 

Akuikultura-analisiko laborategia 60 60 

Akuikultura-instalazioak 
fitoplankton-hazkuntzarako (1) 100 150 

Akuikultura-instalazioa 
zooplankton-hazkuntzarako (1) 80 100 

 
(1) Instalazio bereziak: ez dute zentroan egon behar nahitaez. 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M. 2. M. 

Kudeaketa-gela X X 

Akuikultura-analisiko laborategia X X 

Akuikultura-instalazioak 
fitoplankton-hazkuntzarako (1) X  

Akuikultura-instalazioa 
zooplankton-hazkuntzarako (1)  X 

 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 
− Errotuladorez idazteko arbelak. 
− Orri birakariak edo arbel digitala. 
− Ikasgelako materiala. 
− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta 

Internet. 
− Hezitzailearentzako mahaia eta aulkia. 
− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 
− Espezialitateko software espezifikoa. 
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ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

Akuikultura-analisiko laborategia 

− Mikroskopioak. 
− Lupak. 
− Berogailua. 
− Autoklabea. 
− Astingailuak. 
− Hozkailua. 
− Oximetroa. 
− Errefraktometroa. 
− pH-metroa. 
− Amonioa, nitritoak eta nitratoak neurtzeko kitak. 
− Balantza. 
− Zenbaketa-ganberak. 
− Beirazko materiala. 
− Petri plakak. 
− Produktu kimikoak. 
− Desinfektatzeko produktuak. 
− Aberasgarriak. 
− Huts-ponpa. 

 

Akuikultura-instalazioak fitoplankton-
hazkuntzarako (1) 

− Ganbera isotermoa. 
− Aire, ur geza, ur gazi eta CO2-ren instalazioa 
− Garbiketa-materiala. 
− Fitoplankton-poltsentzako euskarriak. 
− Fitoplankton-poltsak. 
− Lan-mahaiak. 
− Plastikozko tangak. 
− Ontziz aldatzeko ponpak. 

Akuikultura-instalazioa zooplankton-
hazkuntzarako (1) 

− Aire, ur geza, ur gazi eta O2-ren instalazioa 
− Zooplanktona hazteko tangak. 
− Garbiketa-materiala. 
− Salabardoak. 
− Lan-mahaia. 
− Termoberogailuak. 

 
 
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. 26 

 
 
 

 



 
 

 
Elikagai biziaren ekoizpena 

 

– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 
dagozkion probak gainditu izana. 

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

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