
 
 

Tantárgy neve: Apróvadgazdálkodás II .   MTBV7012 Kreditértéke: 3  

A tantárgy besorolása: Kötelező tárgy 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 60../40.. (kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 28 óra előadás és 14 óra gyakorlat az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: - 

A számonkérés módja: gyakorlati jegy 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok: - 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4. 

Előtanulmányi feltételek: -  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 
mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban az előadások 

Tantárgy-leírás: Az apróvadfajok populációdinamikájának figyelembevételével történő 
állománykezelések megismertetése, az intenzív és félintenzív szárnyasvad tartási, tenyésztési 
módszereinek bemutatása, és a hasznosításnak a természetes vadállományokra történő hatásainak a 
prognosztizálása. A tenyésztett szárnyasvadfajok kibocsátási technológiáinak elemzése, a 
természetességi és hatékonysági mutatók értékelésével. Szárnyasvad kibocsátási és visszavadászati 
technológiák elemzése. 
 
Tantárgyi tematika: 
 

1. A zárttéri apróvadtenyésztés története, jelenlegi helyzete  
2. Zárttéri szárnyasvad-tenyésztelep tervezése és létesítése  
3. Fácán törzsállomány tartása és tojatása 
4. A fogoly törzsállomány tartása és tojatása 
5. A vadréce törzsállomány tartása és tojatása 
6. A fácánnevelők felkészítése, betelepítése  
7. A fácán intenzív előnevelési technológia  
8. Fácán utónevelési technológiák és kibocsátó helyek 
9. Kotlóssal történő fácán nevelés 
10. A fogoly zárttéri tenyésztése, kibocsátási módszerek 
11. A vadréce félvad tenyésztése 
12. Vadréce törzs tartása és tojatása 
13. A vadréce előnevelése  
14. Csalogató rendszerű vadréce nevelés 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 
mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban a gyakorlatok 

A gyakorlat általános célja: A zárttéri apróvadtenyésztés technológiai elemeinek megismerése, a 
tenyésztéshez használt eszközök bemutatása. Az intenzív és a félintenzív módszerek gyakorlati 
bemutatása, a felhasznált takarmányok és az állategészségügyi előírások, dokumentációk 
megismerése. Az intenzíven nevelt állomány hasznosításának, értékesítésének gyakorlati 
bemutatása vadgazdálkodási egységeknél. 
 

1. Keltetésbiológiai alapismeretek 
2. A szárnyasvad törzsállomány tartásában használt eszközök 



3. Keltetéstechnológia, eszközpark és tervezés 
4. A zárttéri fácán takarmányozása 
5. A zárttéri fogoly takarmányozása 
6. A zárttéri vadréce takarmányozása 
7. A zárttéri fácán állathigiéniája 
8. A zárttéri fogoly állathigiéniája 
9. A zárttéri vadkacsa állathigiéniája 
10. A zárttéri fácán hasznosításának módszerei 
11. A zárttéri fogoly hasznosításának módszerei 
12. A zárttéri vadréce hasznosításának módszerei 
13. Természetszerű mesterséges nevelési módszerek eszközei 
14. Természetszerűen felnevelt állomány kibocsátási módszerei 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1. Nagy E. (1971): A fácán és a fogoly intenzív tenyésztése. Mezőgazdasági Kiadó Budapest 
2. Nagy E. (1984): A fácán és vadászata. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest ISBN 963 231 696 
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3. Kőhalmi T. (1994): Vadászati enciklopédia Mezőgazda Kiadó Budapest 

 

Azoknak az előírt  szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 
kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

a) tudása 
- Ismeri a vadgazdálkodás és vadászat állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági 

jogszabályait, a kapcsolódó intézményhálózatot, funkciókat és folyamatokat. 
 - Ismeri a vadbiológia és vadgazdálkodás területének főbb alapfogalmait, tényeit, az 

ágazati jellegzetességeket, összefüggéseket és a szakterület szaknyelvi szókincsét. 
 

b) képességei 
- Képes eljárások megtervezésére, lebonyolítására, erőforrások elosztására, szakmai 

döntéseket megalapozó javaslatok kidolgozásában való részvételre, következtetések 
levonására. 

- Képes a vadgazdálkodás területén működő vállalkozások, vadgazdálkodási egységek, 
termelőüzemek ágazati irányítására és ezek gazdálkodásának szakszerű működtetésére, 
figyelembe véve a környezetgazdálkodási, környezetvédelmi és természetvédelmi, 
valamint élelmiszer-biztonsági előírásokat is. 

 
c) attit űdje: 

- Nemcsak ismeri, hanem elfogadó és értő módon képviseli szakterületének legfontosabb 
értékeit és eredményeit. 

- Érti és alkalmazza a vadgazdálkodás és az agrárszakterület szakmai és az általános 
emberi kommunikáció szabályait. 

 
d) autonómiája és felelőssége: 

- Szakmailag megalapozott, felelős és önálló véleményt alkot az elméleti ismeretek 
gyakorlati alkalmazhatóságáról. 

- Felelősen képes anyanyelvén szakterülete tudásanyagának összegző értékelésére, azok 
szóbeli és írásos közvetítésére szakmai közönség számára is. A szakterületével kapcsolatos 
idegen nyelvű információkat megérti, a vadgazdálkodáshoz kapcsolódó speciális 
szakkifejezéseket önállóan alkalmazza. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Szendrei László, egyetemi adjunktus 



Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): - 

 

Évközi ellenőrzés módja (pl. 1 db évközi zárthelyi dolgozat):  

- 

Számonkérés módszereinek részletei (pl. szóbeli, írásbeli, szóbeli és írásbeli, gyakorlati jegy, 
megajánlott jegy, stb.): 

Szóbeli vizsga 

Az aláírás megszerzésének feltételei (pl. jegyzőkönyv, tanulmány, tervezési feladat 
dokumentációja, stb.): 

- 

 

Vizsgakérdések, tételsor: 

1. A fácántenyésztés kialakulása és jelenlegi helyzete 
2. Fácán törzsesítés, tojatás, keltetés 
3. Fácánnevelő felkészítése csibék fogadására 
4. Zárttéri fácán előnevelő típusok 
5. Zárttéri fácán takarmányozása  
6. Vadréce betegségei és az ellenük való védekezés 
7. Félvad rendszerű vadréce nevelési technológia 
8. A mesterségesen felnevelt fácán hasznosításának problémái 
9. Fogoly törzs tartása, tojatása 
10. Fogoly előnevelési technológia 
11. Csalogató rendszerű vadréce nevelési technológia 
12. Zárttéri réce törzs tartása, tojatása, keltetése 
13. Kotlóssal történő fácán nevelés eszközei és technológiája  
14. Zárttéri fácántenyésztés prevenciója 
15. Fácán utónevelési technológiák 
16. Fogoly kibocsátási technológiák 
17. Zárttéri fácántenyésztés gazdaságossági mutatói 
18. Zárttéri fogolytenyésztés gazdaságossági bemutatás 
19. Zárttéri vadrécetenyésztés gazdaságossági elemei 
20. A zárttéri szárnyasvadtenyésztés jövője 

 
 


