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Követelmények: Az Integrált növóni.védelem. lrerboló_qia a növényvédelnri tanulmányok zárő
tantárgya. A tárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel. akiknek Növényvédelrni állattan és

Növénykórtan tarrtárgyakból index aláírásuk varr.

A tárgy vizsgaíeltétele a fentt tárgyakból tett eredn-rényes r,izsga és a Növényr,édelrni terv beadása.

ltlövényvédelmi terv: a íélév során, a tanszék által nregadott szempontok szerint egy adott növény
irrtegráit növényvédelrnének tervét kell kidolgozni. A tervet a vizsga előtt legalább 1 héttel a
tanszéki adminisztráción kell leadni, és e-mailben elkrildeni a novenykortan@gmail.com
címre HallgatóNe,-e_Integrált_Dáturr elnevezéssel .pdf vagy.doc(x) fonnátunrban.

Index aláírás Jbltétele: a konzultációkon való részvétel (az 5 konzultációból leealább 3

foglalkozáson jelen kell lenni).

Vizsga: a szán"rorrkérés szóbeli vizsga fbrrrrájában történik, A vizsga a növényvédelmi terv
megvitatásábó1, osztáh,zattal törtérrő értékelésébő1, valanrint tételben szereplő általános
herbológiai illetve növényvédelllli kérdés és egy növény integrált védelmének kifejtéséből á11:

Gyiimölcsfrjlélc:
Zöldséglélék:
Dísznövétryek

Irodalom:

alma. körte. meggy, kajszi, őszibarack, szilva, málna, szamőca,szőIő
paradicsotrr. paprika, uborka, f'ejes káposzta, bab, borsó, vöröshagyma
szegflr. gerbcra. rózsa

l, A Növényvédelrrri állattan és a Növénykófiarr tarltárgyak vonatkozó tankönyv és jegyzetrészei,
2, Glits M., Horváth J., Kuroli G, és Petróczi, I. (szerk): 1997. Növényvédelem Mezőgazda

Kiadó, Budapest, (A felsoroit növények r,édelrrre).
3. Ocskó Z., Erdős Gy. és MolnárJ.: 2018 (r,.2019). Növényvédőszerek, termésnövelő anyagok.

1. Agrinex Bt., Budapest
4. Növérryvédő szerek adatbázisa
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Budapest
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