GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN, ETNOBOTANIKA
2017 ŐSZ
Előadások: hétfő 8-10h, G8 terem
A gyakorlatokat a tanulmányi szemlére és az önálló feladatra szánjuk.
Előadás címe, témája
IX.04
IX.11
IX.18
IX.25
X.02.
X.09.
X. 6.
X.23.
X.30.
XI.06
XI.13.

XI.20
XI.27
XII.5.

Bevezetés, ismétlés. Program, követelményrendszer. A gyógynövényekről tanult (vagy nem) alapismeretek,
alapfogalmak, ágazati jellegzetességek részben gyakorlat-szerű felelevenítése: képek, drogok is.
ISEO - elmarad
Az ökogazd jelentősége a gyn. termesztésben, a gyn. term. különböző termesztési módszerei az intenzitás foka szerint,
termesztésbe vonás, minőségi követelmények a piacon terméktípusonként
Illóolajok a növényvédelemben: felhasználhatóságuk alapja, konkrét példái, ezzel kapcsolatos kutatások eredményei,
problémái, gyakorlati tapasztalatok
Termesztéstechnológiai hangsúlyok gyógynövények esetében. A növényvédelem témaköre kiemelten, talajtakarás,
gyomirtás, agrotechnika.
Legfontosabb gyógynövényfajaink az ökológiai termesztésben hazánkban és külföldön I.
Legfontosabb gyógynövényfajaink az ökológiai termesztésben hazánkban és külföldön II.
Munkaszüneti nap
Gyűjtött gyógynövények I. A biotermesztés általános elvei a gyűjtés esetében. Védett területek és a gyűjtés.
Gyűjtött gyógynövények II. A „zöld sávok” mint a gyűjtött vagy „kvázi termesztett” gyógynövények forrásai.
A gyógynövények és a kompetíció. Fajok hatékony társítása, allelopátiás kérdések.
Díszként is használható gyógynövények. Házikerti, parki felhasználható fajok fenntartható szemléletben, kerttervezés
Gyógynövények felhasználása az európai etnobotanikai gyakorlatban. Alapismeretek.
Beadandó feladat konzultáció

KÖVETELMÉNYRENDSZER

Tantárgyi előfeltétel: nincs. Javasolt a Kertészmérnök BSc ’Gyógynövénytermesztés’ tárgy tananyagának ismerete.
Javasolt szakirodalom:

•
Bernáth-Németh (2007, 2008): „Gyógy- és Aromanövények gyűjtése, termesztése és felhasználása. Mezőgazda Kiadó, Budapest”
tankönyv.
•
Bernáth, J. (szerk): Vadon termő és termesztett gyógynövények. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2013.
•
www.kertesztananyag.hu
Kötelező szakmai anyag:
Az előadásokon és gyakorlatokon elhangzottak és az ott kiadott további anyagok.
Aláírás feltétele:
A foglalkozásokon való részvétel kötelező, maximum 3 hiányzás megengedett.
A tanulmányúton közös egyeztetés után a részvétel kötelező.
Az önálló beadandó feladat sikeres teljesítése. Részletesen a szept. 18.-i foglalkozáson beszéljük meg.
Félévi vizsgajegy:
A vizsga szóbeli, a honlapon megadott témakörök szerint.
Jelentkezni a Neptun rendszerben lehet az általános szabályzat szerint.

Budapest, 2017. szept. 4.
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tantárgyfelelős

