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A Növénykórtan biológiai alapjai ( 3NKO6LAK16M ) tantárgy követelménye
a Kertészmérnök MSc mesterszak levelező tagozat hallgatói részére

2019l20. tanév őszi (I.) félév

Oktatási idő : 14 &aelmélet
Számonkérés: kollokvium

A fogtalkozások az őtarcnd szerinti időben és helyen lesznek K épület III.em Klubteremben. A
Növénykórtani laboratóriumban megtartott foglalkozásra (1. hét) sima lapos fiizetet hozzanak
magukkal a hallgatók.
Beszámoló:
A félév végén egy beszámolót tartunk. A beszámoló anyaga: a gyakorlat során bemutatott gomba
képletek, azaz kőrokozó-ismeret (írásban, 3 képlet), valamint a beteg növények (betegségek)
felismerése, azaz diagnosáika (10 kórkép) írásban. A hiányzők, M elégtelen beszámolót tett
hallgatók részére pótbeszámolási lehetőséget biztosítunk még a vízsgák indulása előtt, A vizsgák
között ennek pőtlásara nincs lehetőség. A 4 vagy 5 érdemjegyűbeszámolót tett hallgató avízsga
előtt mentesül a diagnosztikai számonkérés alól első vizsgájánál.
Herbárium:
A felév végén növénykórtani herbáriumot kell beadni. Ez 30 db kórokozótól megbetegített, a
növényre jellemző növényrészt mutató, termesztett növénybő| áll. A beteg növényeket A/4-es
méretű félfamentes rajzlapra kell felragasztani. A növény nevénél a tudományos nevet kell
feltüntetni! A saját herbariumot ismerni kell! A herbáriumot keményfedelű mappába téve kell
beadni, A herbáriumot a szorgalmi időszak végén a beszámolóval egy időben vesszük át, A
Kórképgytijtemény készítéséről, annak követelményéről részletes tájókoztató olvashatő a Tanszék
honlapján,
Index aláírás feltétele:
A beszámoló eredményes teljesítése,
Vizsga:
Yizsgára az a hallgató jelentkezhet, aki a tanttngy a|áírását megszerezte: beszámolóját
eredményesen teljesítette, és növénykórtani herbáriumát beadta, azt elfogadtuk.
Az írásbeli vizsga diagnosztikából és elméletből áll. Minden vizsga diagnosztikával kezdődik.
A vizsgákra aKertészettudományi Kar Tanulmanyi és vízsgaszabáIyzata érvényes.
Javasolt tankönlv: it

Glits M. és Folk Gy.: 2000. Kertészeti növénykórlan I-582.-Mezőgazda Kiadó, 3. átdolgozott és
bővített kiadás, Budapest.
A tanulást segítik a nappali tagozatos hallgatók tészére a Tanszék honlapjára feltett oktatási
segédletek.

Budapest, 2019 .szeptember 02.

Dr. Palkovics László
Tanszékve zető, e gy etemi
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