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Tétel
Ismertesse a tápanyag-visszapótlás gépeinek csoportosítását!
műtrágyaszórók szerkezeti felépítését, működését, beállítását!

Ismertesse

a

A részletes vizsgakövetelmények vonatkozó pontjai:
Tápanyag-visszapótlás gépei
 Ismerje a híg- és istállótrágya-kijuttatás gépeinek szerkezeti felépítését,
működésüket, beállításukat.
 Ismerje a szilárd műtrágyaszórás gépeit: mechanikus és pneumatikus rendszerű
gépek szerkezeti felépítését, működését, beállítását.
 Ismerje és tudja végrehajtani a folyékony műtrágyák kijuttatásának technológiáját és
gépeit.
A tápanyag-visszapótlás gépeinek üzemeltetése
 Ismerje a tápanyag-visszapótló gépek üzemeltetéséhez szükséges számításokat,
mozgásmódokat a táblán, valamint a GPS-re alapozott automatikus rendszert.
Ismerje az agrotechnológiai és műszaki igényeket.
 Ismerje a híg- és istállótrágya-kijuttató gépek előkészítését, beállítását és
üzemeltetését.
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Értékelési útmutató
Tétel:
Ismertesse a tápanyag-visszapótlás gépeinek csoportosítását! Ismertesse a műtrágyaszórók
szerkezeti felépítését, működését, beállítását!
Szempontok, kompetenciák
Alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása
Tények, jelenségek, folyamatok ismerete és alkalmazása, magyarázata
Összefüggések értelmezése
Tápanyag-visszapótló gépek csoportosítása:
 Szervestrágya-szórók
o Hígtrágya-kijuttató gépek
 Kompresszoros tartálykocsi
o Istállótrágya-szóró gépek
 Hátul szóró (vízszintes és függőleges szóródobos gépek)
 Oldalra szóró gépek
 Műtrágyaszórók
o Mechanikus szórószerkezetű gépek
 Röpítőtárcsás
 Csigás
 Lengőcsöves
 Pneumatikus műtrágyaszórók
Műtrágyaszóró gépek:
 A röpítőtárcsás szórószerkezetű műtrágyaszórók szerkezeti
felépítése, működése. Függesztett és vontatott röpítőtárcsás
műtrágyaszóró gépek jellemzői, a kiszórt mennyiség
szabályozásnak lehetőségei
 A csigás műtrágyaszóró szerkezeti felépítése, működése, a kiszórt
mennyiség szabályozása
 A lengőcsöves műtrágyaszóró szerkezeti felépítése, működése, a
kiszórt mennyiség szabályozása
 A pneumatikus műtrágyaszórók jellemzői, működési elvük,
alkalmazási területük
 A műtrágyaszórók beállítása és a kiszórt mennyiség ellenőrzése
A feladat megértése, a lényeg kiemelése, megfelelően felépített, világos,
szabatos előadásmód
Szaknyelv alkalmazása
A vizsgázó mondandóját önállóan, a lényeget kiemelve, logikus
gondolatmenetbe illesztve, összefüggően és a szaknyelvet pontosan
alkalmazva a nyelvhelyesség szabályainak megfelelően adta elő.
A gondolatmenet nem alkot összefüggő egészet, de a lényeget kiemelve, a
szaknyelvet alkalmazva a műtrágyaszóró gépek szerkezetének,
működésének ismertetése önmagában helytálló.
A műtrágyaszóró gépek szerkezetét, működését nem önállóan, a szaknyelvet
pontatlanul alkalmazva, tanári segítséggel pótlólag sikeresen bemutatta.
A műtrágyaszóró gépek szerkezetétének, működésének felidézése tanári
segítséggel is csak részlegesen, pontatlanul, a szaknyelvet részben,
hiányosan alkalmazva sikerült.
Nem értette meg a kérdést, és tanári segítséggel sem tudott hozzászólni a
témához.
Szóbeli összesen:

Adható
pontszám
30 pont

5 pont

4 pont

6 pont

4 pont
4 pont
3 pont
4 pont
20 pont

20 pont

15 pont
10 pont

5 pont
0 pont
50 pont

A részletes követelményben a szóbeli felelet értékelésére meghatározott szempontokat és
kompetenciákat az egyszerűbb alkalmazás végett két csoportba összevontam.
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