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1. Általános tudnivalók
+Tantárgyfelelős : Dr. Palkovics László. Atárgy heti2 óra elmélet + 2 őra gyakorlat keretében

kerül oktatásra, A félévet vizsgáva| zárjuk.
á A gyakorlatokon A/4-es méretű simalapú füzet (gyakorlati naptó) vezetése kötelező, amely a félévi
aláírás feltétele is egyben!

-+ A 20201202|, tanév őszi félévének végére (A Kórokozók diagnosaikája és előrejelzése c. tantárgy

keretében) Növénykórtani herbárium elkészítése szükséges, A herbáriumban legalább 50 db fertőző
kóroktól (kórokozótól) megbetegített, termesztett növény beadását kérjiik. A beteg növényeket vagy
jellegzetes növényrészeket N4-es méretú rajzlapra kel| felragasztani (félfamentes papl'r, enyves

ragasztószalag), amelyet a tanszéken lévől a tanszék honlapjaról letölthető herbáriumi bélyegző szerint
kérünk kitölteni, A herbáriumot keményfedelű, összeköthető mappában kell beadni. Gyomnövények
betegségeit nem fogadjuk el.

-+ Irodalom: Glits M. és Folk Gy.: 2000. Kertészeti növénykórtan 1-582.MezőgazdaKíadő, Budapest.

2. Követelménvek
Előadás: keddenként 15:00-16:30 A épület, Növénykórtani Tanszék szemináriumi terme

Tárgyelőadó: Dr. Palkovics LászIő tanszékvezető, egyetemi tanár

Gyakorlat: csütörtökönként 8:00 - 9:30 A épület II. emelet 206.tanterem
Gyakorlatvezető:Dr. Ádám János egyetemi tanársegéd, Dr. Tóth Annamária egyetemi tanársegéd

A félév során 2 gyakor|ati beszámolót tartunk, melyek időpontját a félév során az évfolyammal előre
egyeztetjtik.
(1) mikroszkópi beszámoló - növénypatogén gombák általános képletei (GOMBA ABC)- harom
gombaképletet kell mikroszkóp segítségével felismerni, majd jellemezni.

Minősítés: érdemjeggyel.
(2) diagnosztika beszámoló - 10 betegséget kell felismerni, meghatározva a betegség kórokozóját,
rendszertani hovatartozását és a betegség fő ttinetét,

Minősítés : érdemjeggyel.

A félévi indexaláírás fe|tételei:
- A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Hiányozni 3 alkalommal lehet.

Ahiányzásí a bepótolt anyag bemutatásáva| kell igazolni.
- Gyakorlati napló vezetése, azeIőlrtrajzok elkészítése és annak félév végi bemutatása.

A vizsgára bocsájtás feltételei:
A félév végén szóbelivízsgára az jelentkezhet, aki teljesítette a félévi indexaláírás feltételeit,

Ha a mikroszkópos ill. a diagnosáikai beszámoló érdemjegye a beszámoló vagy a pótbeszámoló során
jeles vagy jó, akkor a hallgató az adott félévben, az első vizsgája során a vizsga előtti beugró alól
mentességet szerez, Elégtelen szóbeli vizsga esetén mentessége elveszik.
A szóbeli vizsga az általános és részletes növénykórtani tananyagból összeállított tételek és a

növényvédő szerek ismeretéből áll. A tételeket és a növényvédő szerek listáját azévfo|yam
rendelkezésére bocsájtjuk.

Budapest, 2020. február 1I.

Dr. Palkovics László
tanszékv ezető e gyeiém i tanár
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