ZÁRTTÉRI APRÓVADTENYÉSZTÉS
I. A tantárgy jellemzıi:
Kódja:
Gondozója:
Felelıse:
Elıadója:
Jellege:
Oktatásának módja:
Számonkérés módja:
Mintatantervben ajánlott szemeszter száma:
Órakerete:
Önálló munka:
Kreditérték:

EG256-0000A
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet
Dr. Faragó Sándor egy. tanár
Dr. Jánoska Ferenc egy. docens
A típusú a Vadgazda mérnöki BSc Szak hallgatói számára
elıadás + gyakorlat
kollokvium
6.
2+2 óra hetente, ill. 6+6 óra (levelezı tagozat)
2 óra hetente
4

II. A tantárgy oktatásának célja:
Az oktatás célja az apróvadgazdálkodás intenzív módszereinek megismertetése. A zárttéri apróvadtenyésztés
legfontosabb technológiáinak, berendezéseinek bemutatása, az okszerő, természetközeli apróvadtenyésztés és kibocsátás
végrahajtási lehetıségeinek ismertetése
III. A tantárgy tartalmának rövid leírása:
Elıadás: .
Zárttéri apróvadtenyésztés: A tenyésztés célja, eszközei, kapcsolata a szabadterületi élıhely-gazdálkodással; Keltetésbiológia; A fácán extenzív, félintenzív és intenzív módszerekkel történı nevelése; A fogoly tenyésztése; A vadréce
intenzív és félvad tenyésztése; A túzok mesterséges szaporítása; A mezei nyúl tenyésztése. Takarmányozás és
vadegészségügy a tenyésztésben
Gyakorlat: Tenyésztelepek kialakításának alapelvei, apróvad tenyésztelepek kialakítása, helyszín kiválasztása,
berendezésekhez szükséges anyagszükséglet és költségszámítások, technológiai folyamatok tervezése és kivitelezése,
IV. A tantárgy kapcsolata más tantárgyakkal
Elıtárgyak: Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás; Állattenyésztéstan
Ráépülı tárgyak: Tanulmányút II.
V. A tantárgy oktatásának módszertana, infrastrukturális szükséglet:
A tantárgy elıadásai illusztrált szabad elıadások a rendelkezésre álló oktatástechnikai eszközökkel. A tanszéki szakmai
könyvtár a hallgatók rendelkezésére áll. Esetenként videofilmek megtekintése a tenyésztés technológiai elemeirıl.
A gyakorlatok konkrét feladatok helyszíni és önálló munka keretében történı megoldását igénylik. A problémák
megtárgyalására órakereten kívüli konzultációs idıpontokat biztosítunk.
VI. Évközi ellenırzés, számonkérés módja:
A gyakorlatokon a részvétel kötelezı, a gyakorlati hiányzásokat minden esetben pótolni szükséges. A gyakorlatokhoz
részben helyben elkészítendı, részben otthoni feladatok kötıdnek. Számonkérésre aláírás és kollokvium formájában
kerül sor. Az aláírás (félévigazolás) feltétele a foglalkozásokon való részvétel, a kollokviumon pedig – tételhúzás után –
két kérdés eredményes megválaszolása szükséges.
VII. Szakmai követelményrendszer
• készség szintjén: ismerjék az intenzív apróvadtenyésztés legfontosabb alapelveit,
vadgazdálkodásban;
• jártasság szintjén: legyenek képesek egyszerőbb tervezési feladatok végrehajtására;
• ismereti szinten: tudják az elıadások teljes anyagát.

helyét

a

magyar

VIII. Irodalom
Jánoska F. : Zárttéri apróvadtenyésztés. Egyetemi jegyzet, Sopron Vadgazda Mérnöki Szak (elıkészületben, ill.
elektronikusan elérhetı)
Sinkovitsné Hlubik I. (2000): Keltetésbiológia. Oktatási segédlet Sopron, Vadgazda Mérnöki Szak

Ajánlott irodalom:
Szaksajtó aktuális írásai
IX. Minıségbiztosítás módszere:

•
•
•
•
•
•

Szakirodalom folyamatos figyelése.
Szakkönyvek, folyóiratok tanulmányozása, győjtése, tanszéki könyvtárban történı elhelyezése.
Partner egyetemek oktatási anyagainak megismerése, lehetıség szerinti felhasználása.
Részvétel belföldi és külföldi szakmai konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken.
Saját kutatások során anyaggyőjtés.
Hallgatói véleményezés.

X. Fejlesztési politika:
• A szakirodalom aktualizálása, jegyzetfelújítás.
• Új tudományos eredmények folyamatos beépítése a tantárgyba.
• Jelentısebb mennyiségő változás esetén a tantárgyi program felülvizsgálata, módosítása és elfogadtatása a NYME
Erdımérnöki Kar Tanácsával, a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet kezdeményezésére.
• Szak egészére kiterjedı felülvizsgálat, módosítás esetén a tantárgyi program felülvizsgálata, módosítása és
elfogadtatása a NYME Erdımérnöki Kar Tanácsával, a dékán kezdeményezésére.
Elıadások
Ssz.
Téma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Óraszám
nappali
Az apróvadtenyésztés története, céljai, szerepe a vadgazdálkodásban
2
Az apróvadtenyésztés mőszaki berendezései I. Épületek, gépek
2
Az apróvadtenyésztés mőszaki berendezései II. Speciális berendezések 2
A fácán félvad tenyésztése
2
Félintenzív tenyésztési technológiák
2
A fácán intenzív tenyésztése I. Törzsállomány tartása, teleltetése,
2
tojatása
A fácán intenzív tenyésztése II. keltetés technológiája, biológiája
2
A fácán intenzív tenyésztése III. A fácáncsibe intenzív nevelése
2
A fogoly tenyésztése I. Törzsállomány tartása, teleltetése, tojatása
2
A fogoly tenyésztése II. Csibenevelés, kibocsátási technológiák
2
A vadréce félvad tenyésztése
2
A vadréce intenzív tenyésztése
2
A mezei nyúl tenyésztési technológiája
2
Egyéb fajok tenyésztése, összefoglalás
2

Gyakorlatok
Ssz.
Téma
1.
2.
3.
4.

Apróvad tenyésztelep kialakítása
Apróvad tenyésztelep üzemeltetésének tervezése
Utónevelés tervezése, hasznosítási technológia
Terepgyakorlat

Óraszám
nappali
4
10
4
10

Óraszám
levelezı
2

2

2

Óraszám
levelezı
2
2
2

Prof. Dr. Faragó Sándor DSc.
egyetemi tanár, intézetigazgató

Jóváhagyta az Erdımérnöki Kar Tanácsa 2011.

-i ülésén.

Prof. dr. Náhlik András PhD
dékán

