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Kó ro kozó k d ia gnoszti káj a és elő rej elzése tantátr gy követe lm énye i
201,9 12020 tanév tavaszi félévében

1. Általános tudnivalók
-+ A taíftárwat kórokozók diagnosztikája és előrejelzése néven jelöljük.

Tantárgy felelős: Dr.Petrőczy Marietta. Atárgy heti2 őra elmélet * 2 Óra gyakorlat keretében

kerül oktaásra. A félévet vizsgával zárjuk
+ A gyakorlatokon gyakorlati napló (A/4_es méretű, sima lapú fijzet) vezetése kötelezŐ, amely a

fétévi aláírás feltétele is egyben! A gyakorlati napló csak a gyakorlati Őrákanyagát

tartalmazJi,atja|

2. Követelménvek
Előadás: csütörtök 12:00-13:30 A épület 206. terem
Tá rgyelőad ó k: Dr. P alkovics László tanszékv ezető, egyetem i tanár

Dr. Tóth Annamária egyetemi tanársegéd
Dr. Ádám János egyetemi tanársegéd

Gyakorlat: csütörtök 14:00-15:30 A épület 206.1 A szemi+Növénykórtani Laboratórium

G}akortatv ezetőkz Or. Ádám János, Di. Karacs-Végh Anita, Koczor Ádá,o, Bagi Bianka,
Dr, Tóth Annamária

A félévi indexaláírás feltételei:
- részvétel a gyakorlatokon. Hiányozni 3 alkalommal lehet.

A hiány zást a bepóto lt any ag bemutatás áva| kell i gazo lni,
- a g,,akorlati napló vezetése, az előirt rajzok elkészítése és félév végi bemutatása

Vizsgára bocsájtás feltételei:
napló, arnelyben a gyakorlati órák anyagát_vezetik (az előadásokót

külön) - -T5
L
4:

+ A tantargy övénykórtani hertlárium elkészítése sziikséges. A herbáriumban legalább

50 db fertőző kóroktól (kórokozótól) megbetegített,

növényeket vagy jellegzetes növényrészeket Al4,es
,kozótól) megbetegített, termesztett 1övén11' beaclását kérjük. A beteg

növényrészeket A/4-es méretű rajzlzpra kóil felragaszíani, amelyet a

tanszéken lévő herbáiiüffi'bélyegző szerint kell kitolteni, A herbári&ot ké_rnényfedelű, összeköthető
rn,rnn4hln l<ell hearlni Gvorntrövénvek betesséseit nem fosadiuk'"él! A herbáriUmból a félév végénmappában kell beadni. Gyorrlnóvények betegségeit nem fogadjuk-ell A ix
beszámoló szükséges. Minősítése: megfelelt/nem megfelelt = _

a félév végén

beszámoló szükséges. ---:

-+ A gyakorlati vizsgára avizsga időszak első hetében kerül sor. Egy póWizsga lelretőségel,

biztosítrrnk az évfolyammal történő megegyezés szerinti időpontban.

A gyakorlati vizsga a következő részekből álI: 3 kórokozó gomba nemzetség meglratározása

mikroszkóp segítségével (+ kiadott további mitospórás gombanemzetségek) majd pedi-q

szóbeli vizsga a gyakorlatokon elhangzottak anyagáből az előre kiadott térnakörök szeril-it.

Minősítés: érdemj eggye1

_> A vizsga két részbdáll: g}akorlati vizsga (megadott témakö+ök sáint), illetve szóbeli
vizsga az előadások a-''nva*yagrából (megadott tételek szerint). , -a,. ;]

_+ A szóbeli vizsga azélóadásokon elhangzoft diagnosáikaiés elóf§elzéSímódszerek ismeretéből áll

A vé gl e ges vizs gaj e gy *yakorlati e. Tr^g\{i fF§ ga j e gye i bő l ala ku l k i .
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