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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 

PRESTAKUNTZA-MODULUA 
URETAKO ESPEZIEAK GIZENTZEKO JARDUERAK INSTALAZIO 
FLOTATZAILEETAN ETA UR AZPIKOETAN  

Kodea  MF1305_1 

Lanbide-arloa ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 

Lanbide-eremua Akuikultura 

Profesionaltasun-ziurtagiria Uretako espezieak gizentzeko jarduerak Maila 1 

Lehorreko akuikulturako instalazioak prestatzea 30 

Gizentzeko teknikak lehorreko akuikulturako instalazioetan 70 

Uretako espezieak gizentzeko jarduerak sistema esekietan eta parkeetan 
70 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Uretako espezieak gizentzeko jardueretan lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

Iraupena 

80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC1305_1 ARRAINAK, KRUSTAZEOAK ETA ZEFALOPODOAK GIZENTZEKO 
JARDUERAK GARATZEA INSTALAZIO FLOTATZAILEETAN ETA UR AZPIKOETAN. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Instalazioen erabilerako mantentze-lanak deskribatzea, protokoloei eta arduradunaren argibideei jarraituz. 

EI1.1 Hazkuntza-egituren elementuak, ainguraketa-sistemak eta sare motak identifikatzea, emandako informazioa kontuan hartuz. 
EI1.2 Ekoizpen-prozesurako ekipoak eta materialak ezagutzea, hazkuntza-motaren arabera. 
EI1.3 Sareak eta hazkuntza-instalazioetako beste elementu batzuk konpontzeko, garbitzeko eta aldatzeko lanak deskribatzea. 
EI1.4 Instalazioetako epibionteak organismoak finkatzeko ezarritako protokoloarekin erlazionatzea. 
EI1.5 Garbitzeko materiala eta desinfektatzeko ekipoak identifikatzea instalazioaren eta ingurumena babesteko protokoloen arabera. 
EI1.6 Ordezkatu beharreko sareen zerrenda egitea, hazkuntzarako eta inbentarioa egiteko ezarritako eskakizunak kontuan hartuz.  
 

A2: Indibiduoak prestatzea, espezie bakoitza jasotzeko eta estabulatzeko ezarritako jarraibideak aplikatuz. 
EI2.1 Parametro fisiko-kimikoak neurtzeko ekipoak identifikatzea, garraio-protokoloen arabera. 
EI2.2 Hazkuntza-egiturak prestatzeko eragiketak zerrendatzea, ezarritako protokoloak kontuan hartuz. 
EI2.3 Jasotako indibiduoen kalitate-irizpideak ezagutzea, ezarritako protokoloak kontuan hartuz. 
EI2.4 Laginak hartzeko sistemak deskribatzea, jasotako indibiduoen kopurua eta pisua kontrolatzeko. 
EI2.5 Haztegiko espezieetako indibiduoen sexua bereizteko balio duten ezaugarriak deskribatzea. 
EI2.6 Jasotako indibiduoen portaera aklimatazio-protokoloekin lotzea, egokitzapen-arazoak hautemateko.  
EI2.7 Indibiduoak estabulatzeko kasu praktiko batean: 
- Parametro fisiko-kimikoak neurtzea eta erregistratutako balioak espeziearen eskakizunekin kontrastatzea. 
- Biometriak egitea, batez besteko pisua eta biomasa kalkulatzeko. 
- Jasotako indibiduoak ontziz aldatzea, estabulazio-egituretara eramateko. 
- Indibiduoak dimorfismo sexualaren arabera sailkatzea. 
 

A3: Indibiduoak gizentzeko lanak egitea, arduradunak haztegiko espeziearentzat ezarritako protokoloak aplikatuz. 
EI3.1 Hazkuntzaren parametro fisiko-kimikoak neurtzeko ekipoak identifikatzea, erabiltzeko moduan daudela egiaztatuz. 
EI3.2 Instalazio flotatzaileetako eta ur azpiko haztegietan erabiltzen diren pentsu-motak deskribatzea. 
EI3.3 Populazio bati eman beharreko elikagaia kalkulatzea, elikadura-taulak erabiliz. 
EI3.4 Elikadura automatikoko sistemak hazi beharreko espeziearekin lotzea.  
EI3.5 Hazkuntza-kaioletako elikadura kontrolatzeko sistemak deskribatzea. 
EI3.6 Biometriak eta sailkapenak egiteko ekipoak eta materialak zerrendatzea. 
EI3.7 Berritu beharreko pentsuen zerrenda egitea, inbentarioa eta ekoizpen-plana kontuan hartuz. 
EI3.8 Protokoloak aplikatuz haztegiko espezieak nola hazten diren kontrolatzeko kasu praktiko batean:  
- Parametro fisiko-kimikoak neurtzea eta hazkuntza-kondizioen balio anomaloez jabetzea. 
- Laginketarako ekipoak eta baliabideak prestatzea eta biometriak egitea. 
- Sailkatzeko eta banatzeko eragiketak egitea. 

  
A4: Dagokion teknikariak ezarritako osasun-prebentzio- eta -kontrol batean jarraitu beharreko pausoak zehaztea eta zerrendatzea. 

EI4.1 Indibiduoen portaera-patroiak kontuan hartuz, portaeran alterazioak hautematea. 
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EI4.2 Patologia ohikoenekin lot daitezkeen kanpo-sintomak identifikatzea haztegiko indibiduoetan. 
EI4.3 Indibiduo hilak jasotzeko eta hondakinak kudeatzeko prozesua deskribatzea, ingurumena kudeatzeko protokoloak aplikatuz.  
EI4.4 Laginak jasotzeko eta laborategi espezializatu batera eramateko prestatzeko jarraibideak deskribatzea. 
EI4.5 Haztegietan tratamendu prebentiboak edo terapeutikoak aplikatzeko eman beharreko pausoak zerrendatzea, protokoloak 
agindutakoa kontuan hartuz. 

 
A5: Azken produktua prestatzea merkaturatzeko, arduradunak zehaztutako kalitate-irizpideak aplikatuz. 

EI5.1 Merkaturatu beharreko produktua biltzeko sistemak, makinak eta ekipoak identifikatzea. 
EI5.2 Merkaturatu beharreko produktua biltzeko eragiketak deskribatzea. 
EI5.3 Hiltzeko eta odolusteko sistemak zerrendatzea, haztegiko espeziearen arabera. 
EI5.4 Indibiduoak hiltzeko prozesuan sortutako hondakinak ezagutzea, ingurumen-kudeaketako protokoloak kontuan hartuz. 
EI5.5 Produktua prestatzeko sistemak aipatzea, azken jomugaren arabera. 

Edukiak: 
1. Akuikultura instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan 

- Akuikultura-motak instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan. 
- Akuikulturaren funtzioa giza elikaduran. 
- Akuikulturaren eboluzioa instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan, eta haien gaur egungo egoera. 
- Instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan haz daitezkeen espezieak Haztegietako espezieen oinarrizko anatomia, fisiologia eta 

ekologia. 
- Instalazio flotatzaileetarako eta ur azpikoetarako oinarrizko legedia aplikagarria. 

 

2. Hazkuntza-instalazioak instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan. 
- Hazkuntzarako egitura flotatzaile eta ur azpiko motak. 
- Instalazioetako egitura-elementuak.  
- Hazkuntza-sistemen flotagarritasuna. 
- Hazkuntza-instalazioetako amarratzeko eta ainguratzeko sistemak. 
- Egiturak balizatzeko sistemak. 
- Hazkuntza-prozesuan erabiltzen diren ontzi osagarri motak. 
- Sare-motak eta beste hazkuntza-elementu batzuk. 
- Sareak garbitzeko eta ikuzteko ekipoak. 
- Instalazioetako eta ontzi osagarrietako elementu hidraulikoak. 
- Indibiduoak elikatzeko eta elikadura kontrolatzeko sistemak eta ekipoak. 
- Haztegiko espezieak sailkatzeko makinak. 
- Haztegiko uzta biltzeko makinak eta ekipoak. 
- Instalazioak garbitzeko eta desinfektatzeko ekipoak. 

 

3. Instalazio flotatzaileen eta ur azpikoen erabilerako mantentze-lanak. 
- Erabilerako mantentze-lanen garrantzia haztegiko egituretan, makinetan eta ekipoetan. 
- Haztegiko instalazioen, makinen eta ekipoen erabilerako mantentze-lana eta protokoloen aplikazioa. 
- Sareak eta hazkuntzako beste elementu batzuk aztertzeko eta konpontzeko sistemak. 
- Laneko arriskuen prebentzioa hazkuntzako instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan. 

 

4. Uretako espezieak gizentzea instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan 
- Haztegiko urak kontrolatzeko parametroak: 
� tenperatura, oxigenoa, gazitasuna, pHa, laster-neurgailuak, besteak beste. 
� Hazkuntza kontrolatzeko erabiltzen diren oinarrizko aparatuak deskribatzea eta erabiltzea.  
� Oinarrizko protokoloak, neurtzeko eta kontrolatzeko ekipoen erabilerako mantentze-lanetarako: doitzeko eta zaintzeko sistemak. 

- Instalazio flotatzaile edo ur azpiko batean espezieen hazkuntza kontrolatzeko erabiltzen diren oinarrizko ekipoak (iktiometroa, 
balantzak...). 

- Instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan hazitako arrainkumeak, arrain gazteak edo postlarbak hornitzeko sistemak. 
� Jasotako indibiduoen kalitate-irizpideak. 
� Jasotako indibiduoak hazkuntza-instalazioetara eramateko metodoak eta kondizioak.  
� Loteak aurrez gizentzeko eta gizentzeko instalazioetara aldatzeko ekipoak eta baliabideak. 

- Espezie komertzialen hazkuntzaren kontrola. 
� Biometriak: laginketa-teknikak.  
� Biomasa kontrolatzeko eta laginak hartzeko sistema ez-agresiboak. 
� Laginketetako datuen interpretazioa. 
� Banaketak eta sailkapenak. 
� Kontroleko egoera-orriak: betetzea eta interpretatzea  
� Jarduerari lotutako ingurumen-alderdiak identifikatzea eta minimizatzea. 
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5. Uretako espezieak elikatzea instalazio flotatzaileetan edo ur azpikoetan 
- Instalazio flotatzaileetan edo ur azpikoetan hazitako espezieetarako pentsuak fabrikatzeko erabiltzen diren lehengaiak. 
- Haztegietan hazitako espezie horietarako elikagai-motak prestatzea. 
- Elikagai-motak: ezaugarriak eta kontserbazioa. 
- Espezieak instalazio flotatzaileetan edo ur azpikoetan elikatzeko sistemak:  
� Eskuzkoak eta automatikoak. 
� Elikadura kontrolatzeko sistemak. 
� Elikadura-taulak erabiltzea. 
� Elikagaiaren konbertsio-indizea 

- Pentsu-biltegien kontrola. 
  

6. Instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan hazitako espezieen prebentzioa eta patologia 
- Instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan hazitako espezieen patologiaren oinarrizko alderdiak: 
� Gaixotasun infekzioso eta ez-infekzioso nagusiak: gaixotutako indibiduoen sintomak eta portaera. 
� Laginak laborategi espezializatuetara bidaltzeko prestatzea eta bidaltzea. 
� Hildako indibiduoak kontrolatzeko eta kudeatzeko sistemak. 
� Terapia eta profilaxia: tratamenduak aplikatzeko metodoak. 
� Txertaketak: Txertoak aplikatzeko protokoloak eta sistemak. 
� Prebentzioa eta segurtasun-neurriak tratamenduak aplikatzean. 

- Ekipoen, materialen eta egitura flotatzaileen eta ur azpikoen desinfekzioa. 
 

7. Hazkuntzako azken produktua instalazio flotatzaileetan eta ur azpikoetan prestatzea 
- Kalitate-irizpideak indibiduoak merkaturatzeko. 
- Indibiduoak despiskatzeko sistemak eta ekipoak hazkuntzako instalazioetan. 
- Haztegiko espezieak hiltzeko sistemak. 
- Jasotako produktua prestatzeko, biltzeko, etiketatzeko eta kontserbatzeko sistemak. 

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Ez dago sartzeko eskakizunik. 

 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Uretako espezieak gizentzeko jarduerak. 
 
 


