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Tantárgyi követelményrendszer
a 2013/14. tanév tavaszi félévére
A tantárgy neve:
angolul:
németül:
Tantárgykód:
Szak:
Tagozat:
Tárgy típusa:
Kurzus típusa:
Óraszám:

Díszfaiskolai szaporítás és nevelés
Propagation and nursery of woody ornamentals
Vermehrung und Erziehung von Ziergehölzen

3DD02LBV14B
kertészmérnöki alapszak (BSc)
határon túli levelező (Zentai Konzultációs Központ)
szakirányhoz előírt
elmélet
óra/félév
óra/hét
12
0
előadás
gyakorlat

0

nap/félév
terepgyakorlat

A félév végi
számonkérés
aláírás megszerzése + vizsgajegy
típusa:
A vizsga típusa:
írásbeli és szóbeli
Kreditérték:
4
A tantárgyért felelős tanszék: Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszék
Tantárgyfelelős:
Sütöriné dr. Diószegi Magdolna egyetemi adjunktus
A tanórák oktatói:
Dr. Ördögh Máté egyetemi tanársegéd
Gere Csilla kertészmérnök
A tantárgy felvételének előkövetelményei
nincsenek
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában
Magyarországon 1300 ha-os felületen állítanak elő díszfákat, díszcserjéket és 20 hektáron foglalkoznak
évelőtőtermesztéssel. Az utóbbi felület várhatóan a közeljövőben is jelentősen nőni fog. Az ágazat teljes termelési
értéke megközelítőleg 12 milliárd forint. Mivel rengeteg kultúrával dolgozik, számos specialitása van, melyet a diákok
időhiány miatt a kötelező tárgyak keretében nem sajátíthatnak el, ezért a tárgy keretében kívánjuk az érdeklődő
hallgatókat a terület ismeretanyagával megismertetni.
A tantárgy tananyaga, a foglalkozások időpontja, oktatói
A foglalkozások látogatása elvárt, de nem kötelező. Részletes szabályozását lásd később.
Dátum
Időpont Tematika, oktató
Helyszín
Bevezetés, a tantárgyprogram és követelményrendszer
ismertetése. A díszfaiskolai termesztés, fejlődése és helyzete.
2014.03.07. délután
Konzultációs központ
Szaporításmódok a díszfaiskolában. Díszcserje és
rózsatőtermesztés. (Dr. Ördögh Máté)
2014.03.22. délután Díszfák faiskolai előállítása. (Döme Csilla)
Konzultációs központ
Edényes (konténeres) nevelés díszfaiskolában. Poszterek
2014.05.24. délután
Konzultációs központ
leadása, értékelése. (Döme Csilla)
Az értékelés módja, vizsgakövetelmények
A félévaláírás követelményeit teljesített hallgatók a vizsgaidőszakban írásbeli és szóbeli vizsgát tesznek, a vizsga
anyaga a félév során tárgyalt teljes tananyagot felöleli, témaköreit jelen követelményrendszer 1. sz. melléklete
tartalmazza.
A foglalkozásokon való részvétel követelményei, a pótlás módja
A hiányzások utólagos pótlására nincs lehetőség.
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Igazolás módja a vizsgáról való távolmaradás esetén
A távolmaradás igazolása a tantárgyfelelősnél, orvosi vagy hatósági igazolás bemutatásával lehetséges. (Részletesebb
szabályozás: BCE TVSZ 21. §.)
A félévközi ellenőrzések száma, témaköre, időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége
Poszter bemutatása (választott témából): az utolsó tanrendi foglalkozáson.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai, azok határideje
Poszter készítése választott témából. Beadási határidő: az utolsó tanrendi foglalkozáson.
A félév végi aláírás megszerzéséhez előírt követelmények
- részvétel a foglalkozásokon
- poszter határidőre történő beadása és legalább elégséges (2) minősítése
A minősítés kialakításának módja
Vizsgaidőszakbeli számonkérésen alapuló osztályzat, melyet a poszter érdemjegye módosíthat.
Írásos tananyagok, segédletek, jegyzetek, irodalom
A törzsanyagot tartalmazó irodalom
SCHMIDT G. - TÓTH I. (2004): Díszfaiskola. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
SCHMIDT G. – Komiszár L. (1987): Díszfaiskolai termesztés (egyetemi jegyzet), Budapest.
SCHMIDT G. - TÓTH I. (2007): Díszfaiskolai alapismeretek (tanulmányi segédlet), BCE KETK DDT, Budapest
TÓTH I. (1969): Így neveljünk díszfákat, díszcserjéket. Mezőgazdasági Kiadó.
A tantárgy követelményrendszerét a tanszéki értekezlet 2014. január 27-ei ülésén elfogadta, szabályai az elfogadást
követő napon lépnek hatályba, ezzel egyidejűleg a tárgyban kiadott korábbi követelményrendszer hatályát veszti.
A jelen követelményrendszerben nem szabályozott kérdésekben a Budapesti Corvinus Egyetem Tanulmányi és
Vizsgaszabályzatában foglaltak irányadók.
Budapest, 2014. január 27.

Dr. Hrotkó Károly
egyetemi tanár, tanszékvezető
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Díszfaiskolai szaporítás és nevelés tantárgy témakörei a kollokviumhoz
- a tantárgyi követelményrendszer 1. sz. melléklete 1.
2.
3.
4.
5.

Díszfaiskolai termesztés fejlődése és helyzete
A díszfaiskolai szaporításmódok, különös tekintettel a dugványozásokra és az oltásra, szemzésre
A szabadföldi cserjetermesztés és szabadföldi rózsatőtermesztés
Díszfák faiskolai nevelése
Az edényes díszfaiskolai nevelés
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