Tantárgyi program és követelmények
(egységes sablon a Neptun adatbázis létrehozásához)
Az elektronikus kitöltésnél a tantárgy azonosításakor automatikusan megjelenő adatok, a Neptun
mintatanterv és órarend információi alapján:
A tantárgy meghirdetésének féléve:
A tantárgy kódja:
A tantárgy megnevezése:
A tantárgy felelőse:
A tantárgy felelős szervezet neve (kódja):

(Neptun automatikusan hozzárendeli)
Tárgykód
Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás
Dr. László Richárd
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet

A tantárgy előadója:
A tantárgy előkövetelménye:

Dr. László Richárd
Mezőgazdálkodási
ismeretek
vizsga
5
heti:2/1/0

A tantárgy követelménye:
A tantárgy kreditértéke:
A tantárgy tanóra száma (ea/gyak/lab):
A tantárgy típusa:
A tantárgy ajánlott tanterv szerinti félévszáma:
A tantárgy meghirdetési gyakorisága:
Az oktatás nyelve (ha az nem a magyar):
Az oktatás helyszíne (ha nem Sopron):
A tantárgy órarendi beosztása:

és

élelmiszerbiztonsági

féléves:26/13/0

kötelező

4
mintatanterv szerint

A Tantárgyi program és követelmények tartalmi kidolgozása a 87/2015 (IV.9.) Korm. rendelet előírásai

alapján, az alábbi pontok szöveges kidolgozásával
Tárgytematika további adatainak feltöltése:

Neptun: Tárgyak kezelése/ Tárgyak/Meghirdetett félévei menürész
I: Tárgytematika kiegészítő adatok / Oktatás célja
I/1. A tantárgy oktatásának célja:

A vadföldek jellemzőinek és osztályozásának megismerése. A fontosabb vadföldnövények
jellemzőinek, igényeinek és termesztési technológiájának megismerése. Fás szárú növények
vadtakarmányozási hasznosítása. Gyepgazdálkodási alapismeretek. A takarmányok kémiai
összetétele. Emésztési sajátosságok, anyagforgalom (anatómiai és élettani kitekintés). Részletes
takarmányismeret. Takarmányok tartósítása. Zártéri vadtakarmányozás (apró- és nagyvadfajok)
II: Tárgytematika kiegészítő adatok / Tantárgy tartalma
II.1. A tantárgy szakmai tartalma és ütemezése:
Tananyagrész / témakör

Vadföld fogalma, szerepe, osztályozása
Vadföldnövények termesztése
Gyepgazdálkodás, rágóerdők
Vadföldgazdálkodási terv
A takarmányok kémiai összetétele
Az állatfajok emésztési sajátosságai, anyagforgalmi ismeretek
A termelés táplálóanyag és energia szükséglete
Zöld- és tartósított takarmányok
Gyökér- és gumós takarmányok, magvak, ipari melléktermékek

Óraszám
2
4
4
6
2
2
2
2
2

A takarmányok tartósítása, takarmányok tárolása
Zárttéri vadtakarmányozás
Takarmányozási terv

3
4
6

II/2. A tantárgy alkalmazott oktatási módszerei és a hallgatók tevékenységformái:
Az előadások hagyományos módon, korszerű oktatástechnikai eszközök (számítógépes PowerPoint
bemutatók, audiovizuális bemutatók) kerülnek megtartásra. A tantárgy előadásainak megértését

demonstrációs anyagok, valamit gyakorlati bemutatók segítik.
II/3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák:




készség szintjén: vadföldek osztályozása, részletes takarmányismeret, takarmánytartósítás,
zárttéri takarmányozási ismeretek (apró- és nagyvadfajok), fontosabb növényfajok termesztési
igényei, vadföldgazdálkodási és takarmányozási terv készítése.
jártasság szintjén: alkalmazott növénytermesztési technológiák, az állatok táplálkozással
összefüggő anatómiai és élettani sajátosságai.

III: Tárgytematika kiegészítő adatok / Számonkérési és értékelési rendszere
III/1. A tantárgy aláírásának feltételei:
Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel kötelező. Az Intézet nem igazolja, nem írja alá azon
hallgatók félévét
akiknek hiányzása meghaladja a 4 heti óraszámot,
akik gyakorlatról hiányoznak és azt nem pótolják a szorgalmi időszak végéig,
akik gyakorlati feladatukat nem, vagy eredménytelenül teljesítették,
akik a balesetelhárítási, munka-, tűz- és egészségvédelmi szabályokat nem tartják be.
A félév igazolásának, aláírásának időpontja a szorgalmi időszak utolsó napja, ekkor jelzi az Intézet
az ETK-nak azon hallgatók nevét, akik félévének igazolását megtagadja.
III/2. A tantárgy értékelési módja és ütemezése:
A tételhúzás után írásbeli ill. szóbeli vizsgát kell tenni, amelyre rövid felkészülési időt biztosítunk.

IV: Tárgytematika kiegészítő adatok / Irodalom
IV/1. Kötelező irodalom:

KÉSMÁRKI I. (SZERK.) (2000): Vadföldgazdálkodás. Egyetemi jegyzet, Sopron.
WALTERNÉ I. V. (1995): Takarmányozástan. Egyetemi jegyzet, Sopron.
IV/2. Ajánlott irodalom:

BOCZ E. (1992): Szántóföldi növénytermesztés. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
SCHMIDT J. (2003): A takarmányozás alapjai. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

A Tantárgyi program és követelmények jóváhagyása, feltöltése a Neptun rendszerbe, jogosultságok
kiosztása
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Tantárgyi program és követelmények
kidolgozás
rögzítés a Neptun rendszerbe
jóváhagyás, követés, ellenőrzés
jóváhagyás (opcionális)
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Kari Tanács

Neptun jogosultság
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intézetvezető

lekérdezés

