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PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 

PRESTAKUNTZA-MODULUA URETAKO ESPEZIEAK UGALTZEKO ETA INKUBATZEKO JARDUERAK 
 

Kodea  MF1303_1 

Lanbide-arloa ITSAS ETA ARRANTZA-JARDUERAK 

Lanbide-eremua Akuikultura 

Profesionaltasun-ziurtagiria Planktona eta uretako espezieak hazteko jarduerak Maila 1 

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

30 

Planktona hazteko eta aberasteko teknikak 70 

Kumeen hazkuntzarako instalazioak prestatzea 30 

Uretako espezieen kumeak hazteko teknikak 70 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Planktona eta uretako espezieak hazteko lanekoak ez diren lanbide-
jardunbideak 

Iraupena 

80 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC1303_1 URETAKO ESPEZIEAK UGALTZEKO ETA INKUBATZEKO 
JARDUERAK EGITEA. 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 

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. 
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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 

- 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 eta materialen erabilerako mantentze-lanak. 

 

2. 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. 
- Errunaldiaren kalitate-irizpideak. 
- Ugaltzaileak kontrolatzeko formularioak. 
- Ingurumen-alderdien identifikazioa eta minimizazioa. 

 

3.  Hazkuntza-espezieen inkubazioa 
- 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. 

 

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

 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Ez dago sartzeko eskakizunik. 

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


