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A tantárgy adatai 

A tantárgy neve:    Ökológiai zöldségtermesztés 

Neptun kódja:    SMKKS4032ÖL 

Az oktató tanszék/intézet:   NTTI - KERT 

A tantárgy kimérete:    2+1 

 

A tantárgy tematikája alapvetően személyes jelenlétre épül, azonban a vészhelyzet 

fennállása alatt részben személyes jelenlétet nem igénylő formában is teljesíthető.  

 

A vészhelyzet feloldása esetén automatikusan a személyes jelenlétre vonatkozó képzési 

forma lép életbe. 

 

Előadások 

Időpont: április 04. (szombat) 8:15 – 15:00  

Forma:   kontakt óra  önálló készülés  eseti konzultáció 

 

 Témakör Oktató 

Személyes 

jelenlét 

esetén 

Személyes 

jelenlétet nem 

igénylő oktatási 

forma esetén 

1 

Ökológiai zöldségtermesztés 

jelentősége, Zöldségnövények 

környezeti igényei, 

Termesztőberendezések, 

Vetésváltás és növénytársítás 

Ombódi Attila kontakt óra, 

tantermi 

előadás 

e-learning portálon 

elhelyezett pdf-fájl 

2. 
Szaporítás, Tápanyagutánpótlás, 

Öntözés 
Ombódi Attila 

e-learning portálon 

elhelyezett pdf-fájl 

 

Gyakorlat:. 

Időpont: április 12. (péntek) 8:15 – 11:30 

Forma:   kontakt óra személyes jelenléttel 

Személyes jelenlét nélküli kontakt óra platformja: E-learning portál 

 

Gyakorlat Témakör 
Személyes jelenlét 

esetén 

Személyes jelenlétet 

nem igénylő oktatási 

forma esetén 

1. 

Ökológia 

zöldségtermesztés 

technológiája 
tanulmányi kirándulás 

e-learning portálon 

elhelyezett pdf-fájl 

(egyes zöldségfajok 

termesztéstechnológiája) 

 

Részletes leírás: 



 

 Személyes jelenlét esetén 
Személyes jelenlétet nem 

igénylő oktatási forma esetén 

Előadások 

ajánlott, 

ppt-k és a kötelező irodalom a tanszéki 

honlapról szabadon letölthetők  

http://ujkert.mkk.szie.hu/oktatas/letoltheto-

oktatasi-segedanyagok/okokerteszet 

ajánlott a fájlok megnézése  

a linket a fájlokhoz a hallgatók 

neptun rendszeren keresztül 

kapják meg 

Gyakorlat 

részvétel kötelező kötelező a fájlok megtekintése, 

melyet az e-learning 

rendszerben ellenőrzünk 

a linket a fájlokhoz a hallgatók a 

neptun rendszeren keresztül 

kapják meg 

Házi feladat 

Szabadon választott területre szabadföldi vagy hajtatott zöldséges vetésforgó 

szerkesztése. A vetésforgó növények termesztési tervének kidolgozása, 

különös tekintettel a szaporításra, a trágyázási eljárásokra és a betakarításra. 

A tervfeladat beadásának határideje 2019. 04. 26. (vasárnap). A 

tervfeladatokat elektronikus úton kell elküldeni az 

ombodi.attila@mkk.szie.hu e-mail címre. 

Értékelés: 30 pont 

Vizsga 
írásbeli 

Értékelés: 70 pont  
írásbeli 

e-learninges teszt formájában 

Értékelés: 70 pont 

 

Félévaláírás feltétele: 

- A házi feladat időre történő teljesítése. 

- Részvétel a tanulmányi kiránduláson. (Személyes jelenlétet nem igénylő oktatási forma 

esetén ez a feltétel nem áll fenn.) 

 

Pontszámok: 

A félév során szerzett pontszám a félév végi kollokvium pontszámába és érdemjegyébe 

beszámít. 

Az érdemjegy: 

0-50 pont  elégtelen 

51-60 pont  elégséges 

61-75 pont  közepes 

76-85 pont  jó 

86-100 pont  jeles 

 

Tananyag: 

 Az előadásokon és a gyakorlatokon elhangzottak (a segédanyagok elektronikus 

formátumban a félév során kiadásra kerülnek). 

 Sárközy P., Seléndy Sz. (1994): Biogazda 2. – Szántóföldi és kertészeti 

növénytermesztés. Biokultúra Egyesület 

 Radics L. (szerk.) (2007): Ökológiai gazdálkodás II. - Kertészet, élelmiszerfeldolgozás, 

tárolás, minőségbiztosítás, ökonómia és marketing. Szaktudás kiadó Ház, Ökológiai 

zöldségtermesztés és Ökológiai gombatermesztés fejezetek. 432-486. oldal 

 

 

http://ujkert.mkk.szie.hu/oktatas/letoltheto-oktatasi-segedanyagok/okokerteszet
http://ujkert.mkk.szie.hu/oktatas/letoltheto-oktatasi-segedanyagok/okokerteszet


Gödöllő, 2020. március 20. 

 

 

Ombódi Attila 

egyetemi docens 


