Követelményrendszer
Tantárgy neve: Trópusi gyümölcs- és zöldségtermesztés (C-tárgy)
Tantárgy Neptun kódja: KERTU113N
Tantárgyért felelős Intézet/Tanszék: Kertészettudományi Intézet, Zöldség- és
gombatermesztési Tanszék
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Ombódi Attila, egyetemi docens; fogadóóra hétfő 10:00-11:30
Tanórák oktatója: Dr. Ombódi Attila
Tantárgy kreditértéke: 3
Tantárgy kimérete: heti 2 óra gyakorlat
Félév: 2020/21 I. félév
Órák időpontja: Csütörtök 14:00 – 15:30
Órák helyszíne: 213-as szemináriumi terem
Tantárgy tematikája heti bontásban:
Hét
Dátum
Téma
1.
09.16.
Trópusok és szubtrópusok ökológiai viszonyai
2.
09.23.
Banán, ananász
3.
09.30.
Datolyapálma, kókuszpálma, mangó
4.
10.07.
Papaja, avokádó, guáva, karambola
5.
10.14.
Kisebb jelentőségű trópusi gyümölcsfajok I.
6.
10.21.
Kisebb jelentőségű trópusi gyümölcsfajok II.
7.
11.04.
Citrusfélék
8.
11.11.
Szubtrópusi és mediterrán gyümölcsnövények
9.
11.18.
Trópusi élvezeti növények
10.
11.25.
Fontosabb trópusi zöldségfélék és gyökgumósok
11.
12.02..
Növénybeszámoló és Zárthelyi dolgozat
12.
12.09.
Javítási lehetőség
Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy
Tantárgyi előkövetelmény: nincs
Tantárgy feladata: kibővíteni a hallgatók kertészeti ismereteit a fontosabb trópusi kertészeti
növények jelentőségének, morfológiájának, ökológiai igényeinek és termesztéstechnológiájának ismertetése által
Tantárgy tananyaga: a trópusok ökológiai viszonyának rövid ismertetése, valamint a
legfontosabb trópusi gyümölcstermő-, zöldség-, gyökgumós és élvezeti növények jelentősége,
morfológiája, ökológiai igénye és termesztés technológiája
A foglalkozásokon való részvétel: az órákon a részvétel kötelező, maximálisan két
távolmaradás megengedett, a távolmaradást nem kell pótolni
Félévközi számonkérések: A félév során két számonkérésre kerül sor, mindkettőre az utolsó
előtti héten, 12.02-án. A növényismereti beszámoló anyaga a tanszék honlapjáról
(http://ujkert.mkk.szie.hu/oktatas/letoltheto-oktatasi-segedanyagok/tropusi-gyumolcs-eszoldsegtermesztes) letölthető növénylista és képanyag alapján a növények felismerése. A
beszámoló 40 pontos rendszerben kerül kiértékelésre. Az egyszerű választásos teszt
formátumú zárthelyi dolgozat témája a gyakorlatok során elhangzott, illetve a tanszék
honlapján elérhető óraanyagokban és oktatási segédletben található ismeretek. A teszt 60
pontos rendszerben kerül kiértékelésre. A számonkérést az utolsó héten, 12.09-én lehet
pótolni, illetve eredményén javítani.
Félév aláírásának feltétele: Részvétel az órákon. Nem kaphat félév végén aláírást az a
hallgató, aki 2 alkalomnál többet hiányzik. Részvétel a számonkéréseken.
Gyakorlati jegy kialakításának módja: A két számonkérés összesített pontszáma alapján
megajánlott jegy kerül kialakításra a következők alapján:

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

86-100 pont
76-85 pont
61-75 pont
51-60 pont
51 pont alatt
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Gödöllő, 2021. szeptember 16.

Dr. Ombódi Attila
tantárgyfelelős, egyetemi docens

Dr. Helyes Lajos
intézetigazgató, egyetemi tanár

A hallgatók nevében:…………………………..

