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A Kertészettudományi Intézet követelménye az Gödöllői Campus I. éves Vidékfejlesáési
Agrármérnök BSc. nappali tagozatos hallgatói száméra az ,,A" tárgyként kötelező ,t{ertészef'
című tantárgyból, amely heti2 + 1 órában kerül előadásra és 5 kreditet ér.

Előadás: a részvétel aj ánlott.

Gyakorlatok: részvétel kötelező, hiényzás maximum 1 alkalommal lehetsóges.

Félév közbeni számonkérés:
- záúheIyi dolgozat az előadás időpontj áb an 202l. marcius 3 1 -én, 3 0 pont értékben,
- pőtZH 1 alkalommal lesz, 2020. április I4-én 13:30-tó1.

Félév elismerésének feltétele :
- részvétel a gyakorlatokon,
- legalább 16 pont megszerzése a félév során.

Félév aláírás a szorgalmi időszak utolsó napjáig szerezhető meg. Akik a félévaláírást
hiányzáson kívül álló okból nem szerezték meg, 202l. május 19-én 08:15-től az egész féléves
anyagból egy ZH-tírhatnak, és amennyibenazt5l%o-rateljesítették, megkaphatjákazalarást.

Tananyag:
Az előadásokon és a gyakorlatokon elhangzottak (a segédanyagok elektronikus
formátumban a félév során kiadásra kerülnek).
Kötelező irodalom: a Hajós Lászlő szerkesáette A mezőgazdaságí termelés gyakorlatának
alapismeretei címú könyv Kertészet fejezete (87.-120. oldal).

Kollokvium: szóbeli, htnott tétel atapján A tételeken két-két kérdés fog szerepelni a
tananyagból összeállított kérdések listájából. Avizsgára maximum 70 pont adható. / Online-
okíatás esetén egyszerű választásos kérdésekből összeállított e-learning teszt 70 pont
értékben.

Értéketés: a felév közbeni ZH és a kollokvium eredményének összegzésével, 100 pontos
rendszerben:

jeles (5)
jó (4)
közepes (3)
elégséges (2)
elégtelen (1)

86-100 pont
76-85 pont
61-75 poft
51-60 pont
51 pont alatt

Tantárgyfelelős: Dr. Ombódi Attila, egyetemi docens

Gödöllő, 202I. február 1 0.

tantrárgyfelelős, egyetemi docens hallgatók képviseletében
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Dr. oírbödi Attilí



Oktatási tematika Kertészet tantárgyból a 2020l2021-es tanév II. félévére

Előadások (szerda 08:15-09:45 - 309. sz. /
https:// e/view.php?id:1109]L

Időpont Téma Előadó
1 02.t0. Kertészet általános i ellemzése, Dísznövénytelrng§Zlg§_ Ombódi A.
2. 02.I7 Gyümölcstermesztés j elentő sége Ombódi A.
a
J 02.24 Gyümölcstermesztés bioló giai alapjq Ombódi A.
4. 03.03 Gyiimölcstermesztés általrános termesáés technológiáj a Ombódi A.
5 03.1 0 Szőlőtermesáés j elentősége Ombódi A.
6 03.77. S zőlőtermesztés bioló g íai alapjaí Ombódi A.
7 03.24. SzőlőtermesZés általános terme sáés technoló giája Ombódi A.
8 03.2l. ZH
9 04.74. Gyó gynövénltermesztés általános j ellemzése Ombódi A.
10 04.2I. Zöldségtermesáés ielentősége, jelenlegi helyzete Ombódi A
11. 04.28 Zöldségtermesztés biológiai alapj ai Ombódi A
12. 05.04 Zöldsé gterme sáés általáno s terme sztés tecb4qlQgiq4_ Ombódi A
13. 05,I2 Termelői csoportok és szervezetek a zöldség-gyümölcs

ágazatban
Ombódi A

Gyakorlatok (szerda 10:00-11:30 - 309. sz. /
https ://elearnin g.szie.hu/course/vielr,.pttp ?id=11091)

Időpont Téma
1 02.10 Pomológia Ombódi A
2 a2.24 Gyümölc sfélék morfoló giáj a Ombódi A
a
J 03.10 F ásszáú kertészeti növénJek szaporítása Ombódi A
4 03.24. Lágy száru kertészeti növények szaporítása Ombódi A
5 04.I4. Zöldségnövények morfológiáj a Ombódi A
6 04.28. Termesztőberendezé sek Ombódi A
7 05.72. Gyümölcsök és zöldségek áruvá készítése, tároláslL Ombódi A.

Gvak vezető


