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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-MODULUA AZIENDAREN LARRATZEA 
 

Kodea  MF0714_1 
Lanbide-arloa NEKAZARITZA 
Lanbide-eremua Abeltzaintza 
Profesionaltasun-ziurtagiria Abeltzaintzako jarduera osagarriak Maila 1 

Abeltzaintzako ugalketa-eragiketa osagarriak. 90 
Animaliak zaintzeko, garraiatzeko eta maneiatzeko eragiketa osagarriak. 80 
Animalien kontrol sanitarioko oinarrizko eragiketak. 40 
Abeltzaintzako ustiategietako instalazioetako mantentze-lanak egiteko eta 
makinak nahiz ekipamenduak maneiatzeko eragiketa osagarriak 90 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 
 
 

Abeltzaintzako jarduera osagarrietako lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

Iraupena 
 

120 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC0714_1 AZIENDAREN LARRATZEA EGITEA. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Azienda larratze-sistemetan maneiatzeko eragiketak definitzea, eta eragiketa horiek egitea natura-inguruneko larre-baliabideak 

aprobetxatzeko. 
EI1.1 Larratzera ateratzen diren animaliak hautatzeko irizpideak zerrendatzea. 
EI1.2 Larreratutako azienda gidatzean kontuan hartu beharrekoak aipatzea. 
EI1.3 Larreak, belardiak, uztondoak eta abar aprobetxatu bitartean animaliek izan ditzaketen arriskuak aipatzea. 
EI1.4 Itxituren, hesien eta hesi elektrikoen erabilera deskribatzea. 
EI1.5 Artzain-txakurraren oinarrizko zainketak aipatzea. 
EI1.6 Laneko arriskuak prebenitzeari, ingurumenari eta animaliaren ongizateari buruzko neurriak -larratze-eragiketekin lotutakoak- 
deskribatzea. 
EI1.7 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, larratzean: 

• Azienda ukuilutik larratze-tokira gidatzea eta alderantziz. 
• Belardiaren, larrearen eta antzekoen aprobetxamendu ezin hobea egitea. 
• Eme gazteei egokitutako larratzea egitea. 
• Eme helduei egokitutako larratzea egitea. 
• Edontziak, itxiturak, hesiak eta hesi elektrikoak behar bezala instalatzea. 
• Larratze-eragiketak egitea, laneko arriskuak prebenitzeari, ingurumenari eta animalien ongizateari buruzko arauak kontuan 

hartuta. 
 
A2: Larreratutako elikagai-baliabideak aztertu ostean, gehigarrien premiarik ote dagoen balioestea, eta, kasu praktiko batean, nahikoa 

gehigarri prestatzea eta banatzea. 
EI2.1 Ustiategian egin beharreko eragiketak -lehengaiak biltegiratzeko eta kontserbatzeko beharrezkoak direnak- zerrendatzea. 
EI2.2 Belarra ontzeko eta siloratzeko prozesuen oinarrizko ezaugarriak ezagutzea. 
EI2.3 Elikagaiak (kontzentratuak nahiz bolumetrikoak) prestatzeko eta banatzeko ekipamenduen atalak identifikatzea. 
EI2.4 Elikagai kontzentratuak eta bolumetrikoak prestatzeko eta banatzeko ekipamenduen funtzionamendua eta erregulazio egokia 
deskribatzea. 
EI2.5 Laneko arriskuak prebenitzeari, ingurumenari, animaliaren ongizateari eta elikagaien segurtasunari buruzko neurriak -elikagaiak 
prestatzeko eta banatzeko prozesuetako eragiketa osagarriekin lotuta daudenak- identifikatzea. 
EI2.6 Behar bezala zehaztutako kasu praktiko batean, elikagai-gehigarriak prestatzea larratze-aziendarentzat eta larratze-aziendari 
banatzea; honako lan hauek egin behar dira: 

• Animalia-espezie bakoitzerako elikagaiak prestatzea eta dagokion banaketa egitea. 
• Behar bezala erabiltzea elikagaiak prestatzeko eta banatzeko ekipamenduak. 
• Elikagaiak behar bezalako maiztasunarekin eta dagokion ordutegian banatzea. 
• Elikagaien eta uraren kontsumoa egiaztatzea, eta ikusitako gorabeheren berri ematea. 
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• Elikagaiak prestatzeko eta banatzeko materialak eta ekipamenduak garbitzea. 
• Elikagai-gehigarriak prestatzeko eta banatzeko eragiketa osagarriak egitea, laneko arriskuak prebenitzeari, ingurumenari eta 

animalien ongizateari buruzko arauak kontuan hartuta. 
 

A3: Larreratutako aziendak traumatismo txikiak eta garrantzi txikiko zauriak izaten dituenean azienda horri aplikatzen zaizkion lehen 
laguntzak aipatzea, eta aplikatzea, behar izanez gero. 
EI3.1 Gaixorik dauden animaliak zaintzeko irizpideak eta isolatzeko neurriak zerrendatzea. 
EI3.2 Zauriak sendatzeko erabili behar diren medikamentu- eta material-motak ezagutzea, baita horiek aplikatzeko modua ezagutzea 
ere. 
EI3.3 Tratatutako animaliak markatzea dagozkion erregistroetan idazteko. 
EI3.4 Traumatismo txikiak eta garrantzi txikiko zauriak tratatzeko, lehen laguntzak emateko material sanitarioak ezagutzea. 
EI3.5 Laneko arriskuak prebenitzeari, ingurumenari eta animaliaren ongizateari buruzko neurriak -traumatismoen eta zaurien 
tratamenduekin lotutako prozesuetan lehen laguntzak emateko eragiketekin lotuta daudenak- identifikatzea. 

Edukiak 
1.  Abeltzaintzako ustiategiaren instalazioen osagaiak eta prestaketa. 

- Abeltzaintzako ustiategiaren alojamendu- eta instalazio-motak eta -sistemak. 
- Elikadura solidoa eta/edo likidoa biltegiratzeko, prestatzeko eta banatzeko instalazioak. 
- Pabiloien ingurumen-arloko eskakizunak: Pabiloien ingurumen-faktoreak: hezetasuna, tenperatura eta aireztapena, berokuntza, 
hoztea eta argiteria. Ingurumen-kontroleko sistema automatikoak. 

 
2.  Larreratutako animalien elikadurari buruzko oinarrizko nozioak: 

- Larreratutako animalientzako larre- eta elikagai-motak. 
- Elikadura gehigarria. Elikadura gehigarria aplikatzeko arrazoiak. Aplikazio-unea. 
- Larratzearen maneiua. 
- Larreratutako animaliei elikagaiak banatzeko sistemak eta jarraibideak. 
- Larreratutako animalien elikadurari dagokionez, uraren ezaugarriak, uraren garrantzia eta uraren desinfekzioa. 
- Larreratutako aziendaren elikaduran garrantzi handiena duten bazka-espezieak eta -barietateak eta elikagai kontzentratuak. 
- Aziendarentzat toxikoak edo arriskutsuak diren landare-espezieak eta -barietateak. 
- Bazkak kontserbatzeari buruzko oinarrizko ezagutza: Belarra ontzea eta siloratzea. 
- Belar-bazkak prestatzeko, nahasteko eta banatzeko ekipamenduak. 
- Larreratutako animalien fisiologiari eta portaerari buruzko oinarrizko kontzeptuak: 
- Digestio-aparatuaren atal nagusiei buruzko nozioak. 

 
3.  Lanaren antolamendua eta larreratutako animaliak maneiatzeari buruzko nozioak. 

- Taldekatze-zereginak. 
- Animalia ibilgetzea. 
- Azienda zuzentzea. 
- Larratze-ordutegia. 
- Gai horri buruz indarrean dagoen araudia. 
- Ixteko sistemak: instalazioa, maneiua eta kontserbazioa. 
- Abeltzaintzako sareak eta itxiturak eta hesi elektrikoak. 
- Animaliek ongizatea galtzea: estres-egoerak larratzean. 
 

4. Gaixotasunen prebentzioa eta lehen laguntzen tratamendua larreratutako animalien traumatismoen eta zaurien 
kasuan. 

- Gaixorik dauden animaliak behatzea. 
- Sendatzeko eta/edo prebentzioko tratamenduen aplikazioa. 
- Tratamenduen erregistroa. 
- Larreratutako animalientzako tratamendu higieniko-sanitarioak. 
- Medikamentuak (topikoak, injektagarriak eta ahotik hartzen direnak) aplikatzea. 

 
5. Modulu honekin lotuta Europan, estatuan, autonomia-erkidegoan eta tokian-tokian indarrean dagoen oinarrizko 
araudia 

- Ingurumena babesteari, laneko arriskuak prebenitzeari, animalien ongizateari, elikagaien segurtasunari, abeltzaintza-produkzioko 
eragiketetan eta produktuen manipulazioan segurtasunari eta higieneari eta abeltzaintzako instalazioei eta ekipamenduei buruzko 
araudia. 

 
C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 

Ez dago sartzeko eskakizunik 
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Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Abeltzaintzako jarduera osagarriak  
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