
Tantdrgy neve: Fenntarthat6 mez6gazdasilgi rendszerek 6s

technol6giSk I.- Niiv6nytermeszt6s
Kredit6rt6ke: 3

A tanthr gy besoroldsa : kotelezo

A tantdrgy elm6leti vagy gyakorlati jelleg6nek m6rt6ke, ,,kdpz6si karaktere" 701.30 (kredit%)

A tan6ra tipusa 6s 6raszima:28 6ra e16ad6s 6s 14 6ra gyakorlat az adott f6l6vben

Az adott ismeret irtadilsitban alkalmazand6 tovibbi m6dok, jellemz6k pdlddul esetismertetdsek,
tematikus prezentdci1k, iizemldtogatds, demonstrdciLs laborathriumi gtakorlatok, terepi
bemutat6k, stb.

A szdmonk6r6s m6dja: kollokvium

Az ismeretellen6rz6sben alkalmazand6 tovdbbi m6dok: tindllf projektfeladatok, szdmftasi

fe I adatok, terve zd s i feladatok, lab oratdriumi gnkorlat elfitti kis ZH, stb.

Atanthrgy tantervi helye (h6nyadik f6l6v): I

El6tanulm6nyi feltdtelek:

Tantirgy-leiris'. az elsajStitand6 ismeretanyag tiimiir, ugyanakkor inform6l6 leirfsa 3-4

A tantdrgy oktat5sSnak 6ltalSnos c6lja: A tanthrgy keret6ben a hallgat6k a nov6nyi termelds 6s
kornyezet interaktiv kapcsolatrendszerdnek tudom6nyos alapjait saj6titj6k el. Cdlunka a biol6giai,
agrookol6giai ds termeszt6stechnol6giai t6nyezok kornplex rendszerdnek bemutat6sa, a
rendszerben 6rv6nyestilo energia- 6s anyagfolyamatok leir6sa, azok kornyezetvddelmi
kihat6sainak modellez6se. Alternativ nov6nytermesztdsi rendszerek fogalma, elemei, tfpusai.
Konvencion6lis, fenntarthat6, organikus 6s egy6b nov6nytermeszt6si rendszerek. ,,Ex situ" 6s ,,in
situ" kcirnyezetv6delem a ndvdnytermeszt6sben. Fenntarthat6 novdnytermeszt6si technol6giai
modellek a gabona-, olaj-, hiivelyes, gyok6r- 6s gum6s-, takarm6nynov6nyekn6l.

Tant6rgyi tematika:

1. A szSnt6foldi novdnytermeszt6s rovid tort6nete, fontosabb korszakai, azok jellemzdse.
2. Uj trendek a vi169 6s ahazainovdnytermesztdsben, kiiloncjs tekintettel a fenntafthat6s6gra.
3. A nov6nytermesztds hat6konys6g6nak ds kockhzati t6nyezoinek elemz6se.
4. A sz6nt6foldi novdnytermeszt6s t6nyezocsoportjainak szerepe a technol6giai

folyamatokban, kiilonos tekintette I a fenntarthat6s6g kovetehn6nye ire.
5. Az okol6giai tenyezok szerepe a fenntarthat6 nov6nytermesztdsben.
6. A biol6giai alapok szerepe a fenntarthat6 nov6nytermeszt6sben.
7. Az agrotechnikai t6nyezok szerepe a fenntarthat6 novdnyterrnesztdsben I.
8. Az agrotechnikai t6nyezok szerepe a fenntarthat6 nov6nytermeszt6sben II.
9. A termesztdstechnol6giai t6nyezok szerepe ndhiiny, meghatiroz6 jelentos6gti sz5nt6foldi

nov6ny terrndsmennyisdg6re a fenntarthat6 gazd6lkod6sban (b[za, kukorica, napraforg6,
repce).

10. A novdnyi term6kek minosdg6re hato tdnyezok a fenntarthat6 nov6nytermesztdsben.
I l. Energiahdztaftilsi folyamatok a fenntarthat6 novdnytermesztdsi technol6gi6kban.
12. A precizi6s nov6nytermeszt6s lehetos6gei a fenntarthat6 novdnytennesztdsben.
1 3 . Az oko l6giai nov6nytermeszt6s lehetos6ge i a fenntarthat6 nov6nytermeszt6sben.
14. A fenntarthat6 nov6nytermesztds jelene 6s jovoje.

Tantirgy-leirhs: az elsajdtitand6 ismeretanyag tiimiir, ugyanakkor informril6 leirdsa 3-4
mondatban, valamint 14 (v6gz6s MSc eset6n 9) hetes bontdsban a gyakorlatok



A sr;k;;i;;;ilil;;';;f,' ar,,ra,o;il;;y,.,mesztesi ism;;Gt;k;;i;ii;;;;ik;;;;;;;i,)i;
iikol6giai tdnyezbk gyakorlati jelent6s6ge a nov6nytermeszt6s hat6konys6gLra. Abiol6giai
alapok 6s az alkalmazott agrotechnika term6st befoly6sol6 hatSsSnak gyakorlati 6rt6kel6se.

1. A sz6nt6foldi nov6ny'termesztds rdvid toftdnete, fontosabb korszakainak, azok
jellemzdsdnek gyakorlata.
Uj trendek a vi169 es ahazai nov6nytermeszt6sben, kiilonris tekintettel a fenntarthat6sSgra
gyakorlata.
A nov6nytermesztds hatdkonys6g6nak ds kockilzati t6nyezoinek elemz6s6nek gyakorlata.
A sz6nt6foldi novdnytermeszt6s t6nyezocsoportjainak szerepe a technol6giai
folyamatokban, kiilonos tekintettel a fenntarthat6s6g kovetelm6nyeire gyakorlata.
Az rikol6giai tenyezok szerepe a fenntarthat6 nov6nytermesztdsben gyakorlata.
A biol6giai alapok szerepe a fenntarthat6 nov6nytermeszt6sben gyakorlata.
Az agrotechnikai tdnyezok szerepe a fenntarthat6 novdnltermesztdsben I. gyakorlata.
Az agrotechnikai t6nyezok szerepe a fenntarthat6 nov6ny,termeszt6sben II. gyakorlata.
A termesztdstechnol6giai t6nyezok szerepe ndhilny, meghatiroz6 jelentos6gii szSnt6fcildi
nov6ny termdsmennyis6g6re a fenntarthat6 gazdrilkod5sban (briza, kukorica, napraforg6,
repce) gyakorlata.

10. A novdnyi term6kek minos6g6re hat6 tenyezi5k a fenntarthat6 novdnytermeszt6sben
gyakorlata.

1 1. Energiahilztartilsi folyamatok a fenntarthat6 ndvdny.termeszt6si technol6gi6kban.
gyakorlata

12. Aprecizi6s nov6nytermeszt6s lehetos6gei a fenntarthat6 nov6ny,termesztdsben. gyakorlata
13. Az okol6giai novdnytermesztds lehetos6gei a fenntarthat6 nov6nytermesztdsben

gyakorlata.
1 4. A fenntarthat6 ndv6nytermeszt6s jelene ds jovoje gyakorlata.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

A 2-5 legfontosabb kotelezri, illetve ajdnlott irodalom Qegyzet,tankdnyv) felsorol6sabibli
adatokkal (szerzo, cim, kiadis adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

1. Antal J. (szerk.) (2005) Novdnytermesztdstan l. Mezogazda Kiad6, Budapest.
2. Antal J. (szerk.) (2005) Nov6nytermesztdstan ll. Mezlgazda Kiad6, Budapest.
3. Pep6 P. (szerk.) (2008) Nov6nytermeszt6si praktikum I. Egyetemi jegyzet, Debrecen.
4. Pep6 P. (szerk.) (2008) Ndv6ny'termeszt6si praktikum IL Egyetemi jegyzet, Debrecen.
5. Birk6s M. (szerk.) (2006) Kornyezetkim6lo, alkalmazkod6 talajrnrivells. Mezogazda

Kiad6, Budapest.
6. AngySn J. Menyh6rt Z. (1997) Alkalmazkod6 ncivdnytermeszt6s, 6sszerti

kdrnyezetgazd6lkodSs. Mez6 gazdasrigi S zaktud6s K i ad6, B u dapest.
7 . BirkSs M. (szerk.) (2006) Foldmrivel6s ds foldliaszn6lat. MezogazdaKiado, Budapest

Azoknak az el6irt szakmai kompetencidknak, kompetencia-elemeknek a felsorol6sa, amelyek
kialakitisr{hoz a tantitrgy jellemz6en, 6rdemben hozzrijr{rul

a) tuddsa
- A tantrirgy elsaj6tit6sa ut6n a hallgat6 olyan tud6ssal rendelkezik, amely lehetos6get biztosit a
nov6ny'termeszt6si technol6gi6k tudom6nyos alapon tort6no megtervezds6hez, vdgreh ajthsdhoz
6s a sztks6ges tov6bbi vhltoztatdsok megtdteldhez.

b) k6pess6gei
- A hallgat6 kdpessdgei figy fejlodnek atantirgy anyagfnak elsajrltit6sa utiin, hogy azbiztositja
a legrijabb elmdleti 6s gyakorlati ismeretek befogad6s6t, azok interaktiv kontrollingj6t 6s
innovativ tov6bbfej lesztdsdt

c) attitiidje
- Atantdrgyi tanulm6nyok olyan mdrnoki attitiidok kialakit6s6t biztositjAk, amelyek a
feleloss6gteljes gazdSlkodSs, illetve annak r6szekdnt a fenntarthat6 nov6ny.termeszt6s



megval6sithat6s6g6t szolgrilj6k 6s egyrittal biztositj6k a t6rsadalmi feleloss6gv6llal6s6t is

szakmai alapokon.
d) auton6miSja 6s felel6ss6ge

- Atantdrgy MSc m6rndki szintri ismeretei lehetos6get nyujtanak a glob5lis ds lok6lis szakmai
feleloss6gv6llal6sra, azok srilypontos elemeinek kivSlasztbsira, a novdnytenneszt6si
technol6gi6k auton6m 6s interaktiv teljes koni megval6sitSs6ra.

Tantdrgy felel6se (ndv, beosztds, tud. fokozat): Dr. Pep6 P6ter egyetemi tanir, DSc

Tantfrgy oktatflsriba bevont oktat6(k), ha van(nak) (ndv, beosztds, tud. fokozat): Dr. Sdrv6ri
Mihdly egyetemi tanir, CSc; Dr. Csajb6k J6zsef egyetemi docens, PhD, Dr. D6ka Lajos
Fiiliip adjunktus, PhD

Evkiizi ellen6rz6s m6dja @1. t db dvkdzi zdrthelyi dolgozat)z

2 db ZH megir6sa

Sz6monk6r6s m6dszereinek r6szletei (pl. sz6beli, irdsbeli, szhbeli ds irdsbeli, gtakorlati jegt,
me gaj dnlott j e gt, s tb.) :

Sz6beli kollokvium

Az al6ir6s megszerz6s6nek felt6telei (pl. jegtzdkdnyv, tanulmdny, tervezdsi feladat
dokumentdc i6j a, stb. ) :

2 db ZH sikeres megir6sa, el6ad6sokon 6s gyakorlatokon val6 r6szv6tel

Vizsgak6rd6sek, t6telsor:

1 . A novdnytermeszt6s fontosabb jellemzoi a ki.ilonbozo korszakokban (Neolitt6l
napjainkig).

2. A novdny'termeszt6s eredmdnyess6g6t befoly6sol6 okol6giai tdnyezok 6s jellemzoik.
3. A biol6giai alapok 6s az agrotechnika jelentos6ge a sz5nt6foldi nov6nytermeszt6sben.
4. Uj trendek ahazai 6s a vilSg novdny'termeszt6sben, a fenntafthat6s6g biztosit5s6ban.
5. A tennesztdstechnol6giaiv6ltozatok 6s jellemzdsi.ik a gabona-, olaj- 6s ipari

n6v6nyekn6l.
6. Nov6nytermeszt6si modellek 6s jellemzdsi.ik.
7 . A nov6nytermeszt6si eljSr5sok 6s a termesztett novdnyek a tiltermeszt6sben.
8. Energiahhztalt6si folyamatok a fenntarthat6, fejlesztheto nciv6nytermeszt6sben.
9. A klimav6ltoz6s kedvezotlen hat6sainak rn6rsdkl6si lehetosdge a novdnytermeszt6sben.
1 0. Az okol6giai nov6nytermesztds lehet6s6gei a fenntarlhat6 novdnytermeszt6sben.
1 1. Precizi6s nov6ny'termesztds lehetos6gei a fenntarthat6 nov6nytermeszt6sben.
12. A vetdsszerkezet 6s a vetesv6lt6s kovetelrn6nyei es korl6tozo tenyezbi a sz6nt6foldi

nov6nytermeszt6sben.
13. A fajtdWhibridek vizsgtilatbnak 6s koztermesztdsbe keriildsdnek m6dszere.
I 4. A fenntarthat6, fej lesztheto nov6ny.termesztds kritikus elemei.


