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A tantárgy célja
Az állati termék előállítással kapcsolatos egyik követelmény, hogy az állati eredetű termékek
mentesek legyenek mindenféle károsító tényezőtől, különösen a kórokozóktól és a kemikáliák
maradványaitól. A másik követelmény, hogy az állatot alapvető biológiai igényeinek
megfelelő körülmények között tartsák.
Az emberek és az állatok biológiai biztonsága érdekében ennek a tantárgynak az a feladata,
hogy azokat az állatjóléti szempontokat oktassa a hallgatóknak, amelyeket a különféle
állatfajok, fajták, és vonalak valamint különböző tartási és takarmányozási rendszerek
tekintetében figyelembe kell venni.
A tárgy továbbá bemutatja, hogy a különböző környezeti tényezőknek milyen hatása van az
állatok szervezetére, ezek a tényezők hogyan befolyásolják az állatok viselkedését és az
állatok élettani paramétereit.
Tantárgyi követelmények:
A tanterv szerint a tantárgy félévvégi vizsgával (kollokvium) zárul. Az utolsó órán írandó
írásbeli vizsga eredménye alapján a hallgató egy magajánlott jegyet kap. Az írásbeli vizsgát
(szükség szerint) a vizaidőszakban szóbeli vizsga követheti. Ha a hallgató szóbeli vizsgát is
tesz, a megajánlott jegyen javítani, de rontani is lehet. A vizsga elégségesnek (2) minősül, ha
a megszerzett pontszám eléri a megszerezhető teljes pontszám 51%-át. A jegy beírása csak az
aláírás megszerzését követően lehet. Az aláírás megszerzésének feltétele legalább három
előadás látogatása. Az aláírás pótlására nincs lehetőség. A vizsgára bocsátás feltétele az
aláírás megszerzése.
1. hét
2. hét

02. 06.
02. 13.

3. hét

02. 20.

4. hét

02. 27.

5. hét
6. hét

03. 06.
03. 13.

7. hét

03. 20.

8. hét
9. hét

03. 27.
04. 03.

10. hét

04. 10.

11. hét
12. hét
13. hét

04. 17.
04. 24.
05. 01.
05. 08.

Az előadás témakörei
„Állatjólét és állattartás” c. tantárgy jelentősége
Az állat és a környezete, stressztényezők az
állattartásban
Tartásmódok, mint környezeti tényezők
Állattartási technológiák
Az állatok elhelyezkedése, talajtani szempontok
hatása az állatok jólétére.
A takarmány és a legelő hatása az állatok jólétére
A gazdasági haszonállatok környezeti igényei a
zárt tartásban
Az istálló mikroklímájának hatása az állatok
jólétére
A trágyakezelés
Az
állattartási
épületek
és
környezetük
fertőtlenítése
A fertőző betegségek megelőzése és védekezési
lehetőségei
Húsvét
Állatjóléti paraméterek mérése és értékelése
Munkaszüneti nap
Záróvizsga

A kötelező illetve ajánlott szakirodalmak jegyzéke:
 Böő István (2001): Gazdasági állataink betegségmegelőzés, Bp. Mezőgazdasági
Szaktudás Kiadó
 Kovács Ferenc (1990): Állathigiénia, Bp. Mezőgazdasági Kiadó
 Mátray Árpád (2005): Az ökológiai és alternatív állatgyógyászat alapjai, Bp.
Mezőgazda Kiadó
 Rafai Pál (2003): Állathigiénia, Bp. Agroinform Kiadó
 Várnagy László (szerk.) (2002): Állategészségvédelem, Bp. Mezőgazda Kiadó
Gödöllő, 2017. február 2.
Dr. Janbaz JANAN

