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KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2019/2020. tanév I. félév 

 

A tantárgy neve, kódja: Precíziós fajtaismeret és növényápolás, MTTPR008 
A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Pepó Péter, egyetemi tanár 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók:  
Szak neve, szintje: precíziós mezőgazdasági szakmérnöki, levelező 

Tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: 25 óra/félév Gy 

A tantárgy kredit értéke: 6 

 

A tárgy oktatásának célja:  
A tantárgy keretében a legkorszerűbb ismereteket nyújtjuk a precíziós szántóföldi 

növénytermesztés kulcs elemeit jelentő fajtahasználatban, tápanyaggazdálkodásban és 

növényvédelemben. Feladatunk és célunk a konvencionális gazdálkodás átállásának 

bemutatása, eszközrendszerének ismertetése a precíziós növénytermesztésre történő átalakulási 

folyamatban, valamint olyan modellek, rendszerek elméleti és gyakorlati ismereteinek 

ismertetése, amelyek interaktív alkalmazásával a precíziós növénytermesztés megvalósítható. 

 

A tantárgy tartalma (14 hét bontásban):  

1. Konvencionális és precíziós növénytermesztési technológiák összehasonlítása, 

azok alkalmazhatósága a fontosabb szántóföldi növényeknél 

2. A biológiai, ökológiai és agrotechnikai elemek szerepe a precíziós 

növénytermesztésben, interaktív hatások a növénytermesztési térben 

3. A genotípus jelentősége a precíziós növénytermesztési rendszerekben, a 

fajtaellátottság, a fajtamegválasztás fő faktorai 

4. Termésképződési folyamatok az individuális és populációs produktivitású 

szántóföldi növényfajoknál, azok alkalmazhatósága a precíziós 

növénytermesztésben 

5. Talajtípusok, talajtulajdonságok, talajheterogenitás, talajvédelem szerepe a 

szántóföldi növények precíziós tápanyaggazdálkodásában 

6. Talaj mintavétel, talajvizsgálati módszerek, talajvizsgálati adatok szinergista 

elemzése, applikációja a precíziós növénytermesztésben,  

7. Agrotechnikai (öntözés, trágyázás), ökológiai és biológiai komplex hatások a 

precíziós tápanyaggazdálkodásban 

8. A talajok tápanyagellátottságának megítélésére irányuló metodikák. Kísérleti 

adatok (tenyészedényes, tartam, nagyüzemi stb. kísérletek) és a térinformatika 

alkalmazása a precíziós trágyázásban. 

9. Integrált növényvédelem eszközrendszerének alkalmazása a precíziós 

növényvédelemben 

10. Precíziós gyomszabályozás 

11. Betegségek elleni védekezés specifikumai a precíziós növénytermesztésben 

12. Állati kártevők elleni védekezés specifikumai a precíziós növénytermesztésben 

13. Esettanulmány a konvencionális növénytermesztés precíziós növénytermesztéssé 

történő konvertálására 

 

Évközi ellenőrzés módja:  

A leadott anyag folyamatos számonkérése. Zh-k sikeres teljesítése. 

 



Számonkérés módja (félévi vizsgajegy kialakításának módja – beszámoló, gyakorlati jegy, 

kollokvium, szigorlat): gyakorlati jegy  

 

Oktatási segédanyagok: az előadások anyagai 

 

Ajánlott irodalom:  

Kemény G., Lámfalusi I., Molnár A. (2017): A precíziós szántóföldi növénytermesztés 

összehasonlító vizsgálata. Agrárgazdasági Kutató Intézet. Budapest. 160 p. 

Németh T., Neményi M., Harnos Zs. (2007): A precíziós mezőgazdaság módszertana. JATE 

Press. Szeged. 239 p. (ISBN: 978-963-482-834-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KÖVETELMÉNYRENDSZER 

2019/20-es tanév 1. félév 

 

A tantárgy neve: Szaktanácsadás a precíziós gazdálkodásban MTTPR009 

A tantárgyfelelős neve, beosztása: Dr. Nagy János egyetemi tanár 

A tantárgy oktatásába bevont további oktatók: Dr. Sulyok Dénes Zsolt adjunktus, Dr. 

Rátonyi Tamás egyetemi docens 

Szak neve, szintje: Precíziós mezőgazdasági szakmérnöki levelező 

A tantárgy típusa: kötelező 

A tantárgy oktatási időterve, vizsga típusa: II. félév, 25+0, Kollokvium 

A tantárgy kredit értéke: 6 

 

A tantárgy oktatásának célja: A hallgatók sajátítsák el azokat az ismereteket, amelyek a 

precíziós gazdálkodás hatékony működtetéséhez szükséges a szántóföldi növénytermesztést 

végző cégek esetében. Ennek alapvető feltétele a hatékony, „komplex” szaktanácsadási 

tevékenység működtetése. Ismerjék meg ennek agronómiai, műszaki és informatikai hátterét, 

melynek komplex működtetésével kialakítható a Precíziós gazdálkodási Rendszer, ezen 

keresztül a hatékonyság növelhető, versenyképesebb termelés biztosítható a gazdálkodók 

számára. 

 

A tantárgy tartalma (14 hetes bontásban): 

1. A precíziós gazdálkodás helye, szerepe, a szaktanácsadás jelentősége, a KITE zRt 

szaktanácsadási tevékenysége 

2. Precíziós technológiai megoldások a növénytermesztésben I. 

3. Precíziós technológiai megoldások a növénytermesztésben II.A gépüzemeltetés 

jelentősége a precíziós gazdálkodásban 

4. A komplex szaktanácsadási tevékenység jelentősége 

5. A komplex szaktanácsadási tevékenység informatikai háttere 

6. A komplex szaktanácsadási tevékenység alapadatainak vizsgálata 

7. A komplex szaktanácsadási tevékenységet segítő kiegészítő adatforrások vizsgálata 

8. A differenciált öntözés (VRI)  

9. A komplex szaktanácsadási tevékenység gépészeti adatelemzése 

10. A komplex szaktanácsadási tevékenység agronómiai adatelemzése 

11. A komplex szaktanácsadási tevékenységben alkalmazott differenciált technológiai 

megoldások 

12. Mire képes a precíziós gazdálkodás (esettanulmány) 

13. 3D vízelvezetés technológiai megoldásai 

 

Évközi ellenőrzés módja: 

 

Számonkérés módja: kollokvium 

 

Oktatási segédanyagok: 

 

Ajánlott irodalom: 
 

 


