A Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás c. tantárgy programja
I. A tantárgy jellemz i:
Rövid neve:
Kód:
Gondozója:
Felel se:
El adója:
Jellege:

Vadföld. és tak.
EG253-0000A
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
Dr. László Richárd egyetemi docens
Dr. László Richárd egyetemi docens
„A” – típusú tárgy a Vadgazda Mérnök BSc Szak hallgatói számára
nappali tagozaton
Oktatásának módja: el adás + gyakorlat
Számonkérés módja: kollokvium
Mintatantervben ajánlott szemeszter száma: 3
Kreditérték:
4
II. A tantárgy oktatásának célja:
A fontosabb vadföldnövények jellemz inek, igényeinek és termesztési technológiájának
megismerése. Általános takarmányozási-, valamint zárttéri vadtakarmányozási ismeretek nyújtása.
III. A tantárgy tartalmának rövid leírása
El adás: Általános növénytermesztési ismeretek. Részletes szántóföldi növénytermesztés (kiemelve
a takarmány célú, vadföldi termesztés sajátosságait). 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).
Gyakorlat: A gyakorlatok során az el adásanyag elmélyítésére, kiegészítésére, valamint a
legfontosabb takarmányozási számítások bemutatására kerül sor. Fontosabb szántóföldi
növényfajok vet magjának felismerése. Vadföldgazdálkodási és vadtakarmányozási terv készítése
IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
El tárgyak: Term helyismerettan, Gerinces állattan
Ráépül tárgyak: Állattenyésztés, Apróvad ökológiai és él helygazdálkodás, Zárttéri nagyvadtartás,
Zárttéri apróvadtenyésztés, Nagyvad ökológiai és él helygazdálkodás, Vadgazdálkodás tervezése
V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet:
A tantárgy el adásainak és gyakorlatainak megértését demonstrációs anyagok segítik. Az el adások
és gyakorlatok anyagáról írott jegyzet áll rendelkezésre. Ezen kívül az órákon elmondottak, illetve a
javasolt irodalom nyújt segítséget a felkészüléshez.
VI. Évközi ellen rzés, számonkérés módja:
A számonkérés módja: kollokvium. A gyakorlatok anyagából vet mag ismereti beugró és a két
tervezési feladatból leadandó feladat van.
VII. Szakmai követelményrendszer
• készség szintjén: részletes takarmányismeret, takarmánytartósítás, zárttéri takarmányozási
ismeretek (apró- és nagyvadfajok), fontosabb szántóföldi növényfajok termesztési igényei.
• jártasság szintjén: alkalmazott növénytermesztési technológiák, az állatok táplálkozással
összefügg anatómiai és élettani sajátosságai.
• ismeret, alkalmazási szinten: tudni kell a kötelez szakirodalom anyagát.

VIII. Irodalom
Kötelez :
KÉSMÁRKI I. (szerk.) (2000): Vadföldgazdálkodás
Egyetemi jegyzet, Sopron.
WALTERNÉ I. V. (1995): Takarmányozástan
Egyetemi jegyzet, Sopron.
Ajánlott:
BOCZ E. (1992): Szántóföldi növénytermesztés
Mez gazda kiadó, Budapest.
SCHMIDT J. (2003): A takarmányozás alapjai
Mez gazda kiadó, Budapest.
X. Min ségbiztosítás módszere:
• Részvétel tudományos konferenciákon;
• Szakirodalom tanulmányozása;
XI. Fejlesztési politika:
• A legújabb kutatási eredmények beépítése a tananyagba.
• A jogszabályi változások nyomon követése és beépítése.

Prof. Dr. Faragó Sándor
egyetemi tanár, intézetigazgató

Dr. László Richárd
egyetemi docens

Jóváhagyta az Erd mérnöki Kar Tanácsa 2010. … ülésén
Prof. dr. Náhlik András
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