Studiefiche
Academiejaar 2020-2021

Plantenteelt (I002647)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
50.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2021-2022
A (semester 1)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2021-2022
De Cauwer, Benny
de la Pena, Eduardo
Reheul, Dirk
Van Labeke, Marie-Christine

hoorcollege
excursie
practicum
LA21
LA21
LA21
LA21

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2021-2022
Master of Science in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde

35.0 u
7.5 u
7.5 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
Medelesgever
Medelesgever
stptn
5

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Grasland, grasvelden, suikerbiet, tomaat, azalea, rijst, banaan
Situering
Een inzicht geven in de belangrijkste aspecten van de teelt van een aantal gewassen, speciaal
uitgekozen als vertegenwoordigers van zeer uiteenlopende groepen gewassen (land- en
tuinbouw-; gematigde en tropische-; gramineeën-; wortel-; voedergewassen...). De praktische
oefeningen bestaan uit excursies; deze zijn complementair aan de theorie en onderlijnen de
variatie in de gewassen.
Inhoud
1. Grasland en grasvelden
2. Gematigde marktbare landbouwgewassen
2.1. Suikerbiet
3. Tuinbouwgewassen
3.1. Serreteelt: tomaat
3.2. Sierteelt: azalea
4. Tropische type-gewassen
4.1. Eenjarigen: rijst (Oryza spp.)
4.2. Meerjarigen: banaan (Musa spp.)
Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis is vereist.
Eindcompetenties
Een inzicht hebben in de belangrijkste aspecten die de teelt van een beperkt aantal uitgekozen
gewassen zo typisch maken. In staat zijn om verbanden te leggen tussen de teelttechnische,
technologische en sociaal-economische aspecten.
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling van de competenties
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Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, excursie, hoorcollege, practicum
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Theorie: hoorcolleges
Oefeningen: zowel "hands on" practica als excursies
Leermateriaal
Er is een syllabus beschikbaar. Via Minerva wordt supplementair lesmateriaal verspreid.
Geraamde totaalprijs: 25 EUR
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Theorie: periodegebonden evaluatie
Oefeningen: periodegebonden evaluatie
De examinator kan de student die zich onttrekt aan periodegebonden en/of nietperiodegebonden evaluaties voor dit opleidingsonderdeel niet-geslaagd verklaren.
Theorie: schriftelijk examen
Oefeningen: schriftelijk en mondeling examen
Eindscoreberekening
De student moet zeker slagen voor elk van de 4 afzonderlijke modules (in casu module 1.
grasland en grasvelden, module 2. gematigde marktbare landbouwgewassen, module 3.
tuinbouwgewassen en module 4. tropische type-gewassen) waarover examen wordt
afgenomen om een slaagcijfer voor het opleidingsonderdeel "Plantenteelt" te kunnen
bekomen--- Klik om te editeren ---
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