Tantárgy neve: Vadontermő nagygombák I.

Kreditértéke: 2

A tantárgy besorolása: Szabadon választható
A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” * 100% elmélet, Kredit
%. gyakorlat
A tanóra1 típusa és óraszáma az adott félévben: 28 óra ea. és Óraszám helye. Jelöljön ki egy elemet.
(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: Csak idegen nyelven (is) folyó képzések
esetében töltendő ki.)Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők2
(ha vannak): sajátos módszerek felsorolása.
A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb3): gy.j. Az „egyéb” eset megadásakor annak magyarázata.
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok4 (ha vannak): Csak szükség esetén
töltendő ki.

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1-7
Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Szükség esetén a pontos tantárgyneve(ke)t kérjük megadni.
Tantárgyleírás:
Magyarország 81 gyakori nagygomba fajának megismertetése, morfológiai, rendszertani, ökológiai jellemzése.
Ascomycota (Tömlősgombák), Basidiomycota (Bazídiumosgombák) vegetatív és genenartív testfelépítése.
Gombasejt, hifa, micélium, termőtesttípusok. Gombák életmódtípusai. A mikológia tudománytörténete a
nagygombák vonatkozásában. A nagygombák természetvédelmi helyzete. A mérgező nagygombák mérgezési
típusai, elsősegélynyújtás gombamérgezés gyanúja esetén. Az ehető nagygombák árusításának jogi, tárgyi
feltételei. Gombatartósítás.

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)
Kötelező irodalmak:
ALBERT L., LOCSMÁNDI CS., VASAS G. (1995): Ismerjük fel a gombákat! Gabó Kiadó ISBN: 963-800986-1

Ajánlott irodalmak:
A csatolt útmutatónak megfelelően kérjük gondolatjeles felsorolás formájában megadni. Releváns, a képzési
nyelvnek megfelelő szakirodalmak felsorolása szükséges.

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7.
pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul
a) tudás
- Ismeri a kertészeti termékeket és kereskedelmüket.
- Munkája során különös figyelmet fordít az egyének és a társadalom egészségét támogató környezet
kialakítására, egészségbarát műszaki megoldások alkalmazására

b) képességek
- Folyamatosan figyelemmel kíséri a környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági, élelmezésegészségügyi, munkavédelmi előírásokat, valamint betartja és betartatja azokat.

c) attitűd
- A környezetvédelmi, természetvédelmi előírásokat betartatja, fogékony a természet- és élőhelyvédelem iránt.
- Motivált az ismeretanyag folyamatos bővítésére, az új ismeretek alkalmazására, az ökológiai szemlélet
fejlesztésére.
A képzési karakter, a kredit%-ban kifejezett mérték megállapítása: az ismeretanyag-tartalom, az elérendő kompetenciák
jellege (ld. tárgyleírás), az ismeretátadás módja és a számonkérés módja összevetésével, együttes, komplex megítélésével.
*

Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes
közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább
negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.
2
pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb.
3
pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló
4
pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése
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d) autonómia, felelősség
- Önálló munkavégzésre és döntéshozatalra képes.

Tantárgy felelőse: Dr. Benedek Lajos Krisztián adjunktus PhD
Tantárgy oktatásába bevont oktató(k):
Dr. Rimóczi Imre, Dr. Papp Viktor

