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A tantárgy rövid leírása: 

„A mezõgazdasági termelés állattani alapjai” címû tantárgy oktatásának célkitûzése olyan, az 

állattan és állatélettan tárgykörébe tartozó legfontosabb témakörök általános ismeretének 

átadása, amelyek megalapozzák a mérnökképzésnek megfelelõ alkalmazott ismeretek 

elsajátítását, valamint a gyakorlati munka során felmerülõ problémák sikeres megoldásához 

nyújtanak segítséget. 

  

Az elõadások témakörei: 

  

1. Sejttan (az állati sejt kialakulása és felépítése). 

2. Sejttan (az állati sejt mûködése). 

3. Az állatok egyedfejlõdése (az embrionális fejlõdés idõszaka). 

4. Az állatok egyedfejlõdése (a posztembrionális fejlõdés idõszaka). 

5. Az állatok szervrendszerei (kültakaró, váz- és mozgásrendszer). 

6. Az állatok szervrendszerei (az emésztõ rendszer és a légzõszervek). 

7. Az állatok szervrendszerei (az anyagszállítás és kiválasztás szervrendszerei, 

ivarszervek). 

8. Az gazdasági állatok testüregei, savós testüregei, szervrendszerei. 

9. Táplálékfelvétel (rágás, nyelés), emésztés az együregû gyomrú állatoknál. 

10. A kérõdzõ gyomor mûködése /bendõfermentáció, bendõtevékenység). 

11. A felszívódás. 

12. Az immunitás fogalma, celluláris, humorális, kolosztrális immunitás. 

13. A neurohormonális szabályozás, a hormon fogalma, a hormonok osztályozása. 

14. A hipotalamusz-hipofízis rendszer hormonjai. 

15. Egyéb belsõ elválasztású mirigyek mûködése. 

16. A hím nemi készülék mûködése. 



17. A nõi nemi készülék mûködése. 

Termékenyülés, magzatburkok, placenta. A vemhesség szakaszai. 

Az ellés neurohormonális irányítása. 

A tõgy mûködése (laktogenezis, galaktopoezis). 

  

A gyakorlati foglalkozások témakörei: 

  

1. Szövettan (hámszövetek sajátosságai és a típusai). 

2. Szövettan (kötõ- és támasztószövetek sajátosságai és a típusai). 

3. Szövettan (izomszövet és az idegszövet sajátosságai és a típusai). 

4. A zsigerekrõl általában. A csöves és tömör zsigerek felépítése. 

5. Az elõ- és középbél anatómiai felépítése. 

6. Az utóbél anatómiai felépítése. 

7. A máj és a hasnyálmirigy anatómiája. 

8. A hím nemi készülék anatómiája. 

9. A nõi nemi készülék anatómiája. 

10. A tejmirigy fejlõdése. A tõgy anatómiája. 
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