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Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar 
Növénykórtani Tanszék 
 
 

GYOMNÖVÉNYTAN BIOLÓGIAI ALAPJAI tantárgy követelményrendszere 
I. éves növényorvos MSc hallgatók számára 

2019/2020 tanév, őszi félév 
 
 
Oktatási idő: őszi félév, heti 2 óra előadás + 1 óra gyakorlat (szemináriumszerűek, tehát az elméleti és a 
gyakorlati anyag nincs szigorúan elkülönítve egymástól) 
 
Az órák időpontja: Szerda, 8:00-11:00 
 
Helye: „A” épület, II. emelet, 206. 
Az órákon való részvétel kötelező, három hiányzás megengedett! 
 
Herbárium:  
A gyakorlathoz kötődően mindenkinek 50 fajból álló gyomnövény-herbáriumot kell készítenie. A 
herbáriumban csak a kiadott gyomnövény-lista fajai szerepelhetnek! A növényeket célszerű mielőbb 
elkezdeni összegyűjteni és feldolgozni. 
 
A herbárium formai követelményei: 
Lágyszárúak esetén teljes példányokat kérünk szabályos módon lepréselni. A példányoknak 
rendelkezniük kell az adott fajra jellemző gyökérrel, levéllel, szárral, továbbá virággal vagy terméssel; 
ettől el lehet térni, ha ez szakmailag indokolható. Fás szárú fajok esetén legalább egy teljes levelet 
tartalmazó hajtással kell rendelkezniük, amit virággal vagy terméssel kérünk szabályosan lepréselni. A 
herbáriumot A3 rajzlapon, kemény mappába kötve kérjük leadni! A lapokon szabványos címkén kell 
feltüntetni a faj magyar és latin nevét (Simon Tibor: A magyarországi edényes flóra határozója, 2000, 
alapján), családját, életformáját, a gyűjtő nevét, valamint a gyűjtés helyét és idejét. A herbáriumi címke 
letölthető a tanszék honlapjáról, de ez egyénileg is kivitelezhető. A növényeket hagyományos enyves 
ragasztószalaggal kérjük rögzíteni, hogy a szebb preparátumokat oktatási célból újból felhasználhassuk. A 
herbáriumi lapokat kemény mappában, irattartóba kell leadni, amelyben egy áttekintő listát kell 
elhelyezni a gyűjtött növényekről (magyar név, latin név, életforma). A mappán kívülről, jól olvashatóan 
szerepelnie kell a hallgató nevének és a képzési adatainak (Neptun kód, szak, évfolyam).  
 
A herbáriumok átvétele: 
A formai követelményektől eltérő módon elkészített herbáriumokat nem vesszük át. A herbáriumok 
leadási határideje: 2019. 10. 30. 14:00 A herbárium minimum 40 helyesen meghatározott és feliratozott 
faj esetén tekinthető elfogadhatónak. A herbáriumra jegy nem jár, csak elfogadottnak kell lennie. A saját 
herbáriumot és a fajok címkén feltüntetett jellemzőit ismerni kell! 
 
Csoportos előadások: 
A félév során 15-20 perces előadást kell tartani egy előre kisorsolt növényvédelmi, ökológiai vagy 
gyombiológiai problémáról, amit a hallgatók pár fős csoportokban adnak elő. A feladatokat célszerű 
egymás között felosztani úgy, hogy mindenki kivegye a részét minden munkafázisból. Az előadás 
megtartása (2019. 11. 20.-ai alkalom) előtt a ppt file-t elektronikus formában kell elküldeni 2019. 11. 
19. 12:00-ig a marko.gabor3@gmail.com email címre.  

A bemutatott anyagnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie. A file névnek 
tartalmaznia kell az előadók vezeték nevét és a bemutatás évét (pl.: 
„GipszJ_PéldaJ2017gyombiolalapok.ppt”).  

Az előadások formátumának a tudományos előadások (szakdolgozati védések) felépítését kell 
követnie: címlap, amin szerepelnie kell a feldolgozott cikk forrás megnevezésével és az előadók nevének 
is; bevezetés; anyag és módszer; eredmények; értékelés és a további felmerülő kérdések és kutatási 
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irányok. A csoportos előadásoknak legalább elégségesnek kell lenniük, az elégtelen előadásanyagok 
javítására legfeljebb egyszer van lehetőség.  
 
Herbáriumi fajfelismerési beszámoló: 
A taxonómiai anyagból fajfelismerési szóbeli beszámoló lesz a félév végén. A beszámolón a kiadott listán 
szereplő gyomfajokat kell felismerni és jellemezni. A fontos fajokat külön megjelöltük, amelyek 
tévesztése a beszámoló megismétlését vonja maga után. Elégtelen beszámolót javítani, vagy beszámolóról 
való hiányzást pótolni egyszeri alkalommal lehet. Amennyiben ez is elégtelen lenne, az automatikusan a 
félév aláírásának megvonását jelenti, amelynek hiányában a hallgató nem vizsgázhat. A beszámoló 
tervezett ideje: 2019. 12. 04. 14:00. 
 
Kiselőadás: 
A félév során lehetőség van kiselőadások tartására szabadon választott, előzetesen egyeztetett 
növényvédelmi, ökológiai vagy gyombiológiai témakörből. Elfogadott kiselőadással egy jegyet lehet 
javítani a gyakorlati beszámoló jegyén, ha annak az eredménye legalább elégséges. 
 
Indexaláírás feltétele: 
A herbárium elfogadása, a fajfelismerési beszámoló valamint a csoportos előadások legalább elégséges 
eredménye.  
 
Vizsga: 
A félév során elhangzott anyagból szóbeli vizsga lesz.  
 
Értékelés: 
A gyakorlati beszámoló jegy és a csoportos előadásra kapott jegy átlaga adja a gyakorlati jegyet. Ennek a 
jegynek, illetve a vizsga jegyének átlagából áll össze a – Neptunba és az indexbe bekerülő – félév végi 
jegy. Mindkét jegynek legalább elégségesnek kell lennie. Amennyiben az átlag pont két jegy között lenne, 
a vizsga jegye a döntő. Elégtelen vizsgát utóvizsga keretében lehet javítani. 
 
Javasolt tankönyvek és segédkönyvek: 

 Hunyadi Károly, Béres Imre, Kazinczi Gabriella (szerk.): Gyomnövények, gyomirtás, 
gyombiológia. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2000. 

 Ujvárosi Miklós: Gyomnövények. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1973. 
 Pinke Gyula – Pál Róbert: Gyomnövényeink eredete, termőhelye és védelme. Alexandra Kiadó, 

Pécs, 2005. 
 Németh Imre: Gyomnövényismeret. REGIOCON Kft. Kiadó, Kompolt, 1996. 
 Radics László: Gyommaghatározó. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1998. 

 
 
Budapest, 2019. szeptember 10. 
  
        ....................................................... 
           Dr. Markó Gábor 

egyetemi adjunktus 
 
 
 
 
Elfogadom: ..............................................     

évfolyamfelelős 
 


