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Növénykó rtan bioló giai alap j ai tarfiár gy (3 NKO 6NAK03 M) követelménye

Kertészmérnök és díszkertészeti mérnök (MSc) mesterszak nappali tagozat I. évfolyamos
hallgatói részére
20t9 12020, tanév tav aszi félév

oktatási idő
Tavaszi felév: heti2 óra elmélet és 1 óra gyakorlat

számonkérés
T avaszi félév: vizsga. Kredit-pont: 3

Előadás
Az ,,A" épület 206. sz. helyiségében kedden 15oo-16lo órakor az őrarend szerint.

Gyakorlat
A növénykórtani laboratórium ,,A" épület 2. emelet 206. sz. helyiségében csütörtötr5r, 16oo-1g+s

órakor az őrarcnd szerinti időpontban (kisebb létszám esetén külön egyeúetve). A gyakorlaton
elkülönített (csak a gyakorlat anyagáí,tartalmaző) gyakorlati napló vezetése KÖTELEZŐ. PzA4-es,
sima, FÜZET.)

Beszámoló
A felév során egy beszámoló lesz. A beszámolőn az addig leadott gyakorlati anyagot kérjük

számon. A beszámolóról lltányző és az elégtelen érdemjegyet szerzett hallgató tészére
pótbeszámolási kötelezettséget írunk elő. Az eredményes osztályzattal rendelkező hallgató javítő
beszrá,molót tehet. Pótlás a vizsgaidőszakban lehetséges. A beszámoló érdemjegyét a vizsga
eredményének megállapításakor fi gyelembe vesszük.

Herbárium
A szorgalmi időszak végén, vizsgaidőszak első hetében növénykórtani herbáriumot kell

beadni. Ez 30 db termesztett, kórokozótól megbetegített, a növényre iellemző növényrészt
mutató növónyből á11. A beteg növényeket N4-es méretti raizlapta kell felragasúani papir alaptt
ragasztőszalaggal. A gazdanövény tudományos nevét kell feltiintetni. A saját herbariumot ismerni
kell! A herbáriumot keményfedelű, összeköthető mappában elhelyezve kell beadni. A herbárium
átvétele a vizsgaidőszak első hetében történik.

Aláírás feltétele
A félév elismerése, az alűrás feltétele a gyakorlatokon való részvétel és a gyakorlati napló

vezetése. A gyakorlatokról legfeljebb három alkalommal lehet hiányozni. Minden hiányző
gyakorlatnak az anyagéú a gyakorlati naplóban pótolni kell.

Vizsga
Yizsgára az jelentkezhet, aki kórkép herbariumát beadta, és art elfogadtuk. A vizsga növényi

betegségek felismerésébőI (diagnosztikábó1), valamint elméletből áll. Az a hallgató, akinek a
beszámolőja 4, illetve 5 érdemjegyű, a vizsgén a diagnosztika letételétől mentesül. A vizsgán a
Kertészettudományi Kar Tanulmanyi és Yízsgaszabályzatánakrendelkezéseit vesszük figyelembe.

A tananyag, az előadásokvénlata a Növénykórtani Tanszék honlapjáról letölthető.



Javasolt irodalom: Glits M. és Folk.: 2000.
átdolgozott és bővített kiadás, Budapest.
Jó tanulást és eredményes vizsgát kívánunk!

Budapest, 2020. februar 1 0.
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