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Növénykórtan tantárgy
(3NKO6NAKO2B, 3NKO6NAK2OB) követelménye

oktatási idő
5. felév: heti2 óra elmélet és2 őra gyakorlat

számonkérés
5. félév: vizsga. Kredit-pont: 3

Előadás
Az ,,K" épület K2. előadőjában keddenként 12oo-13lo órakor az őrarcnd szerint.

Gvakorlat
A növénykórtani laboratórium ,,A" épület 2. emelet 206. sz. helyiségében az órarend szerinti

időpontokban. A gyakorlaton elkülönített (csak a gyakorlat anyagát tartalmaző) A4-es méretű sima
lapú füzet (gyakorlati napló) vezetése kötelező.

Beszámoló
A félév során két beszámolórakerül sor. Az 1. és a 2,beszálmolőnaz addig leadott gyakorlati

anyagot kérjük számon. A beszámolón csak hiánytalan gyakorlati naplóval lehet részt venni. A
beszámolókrőI hiányző és az elégtelen érdemjegvet szerzett hallgató részére egy pótbeszámolási
kötelezettséget írunk elő a vizsgaidőszak első hetében. A jó, közepes és elégséges osztályzatíal
rendelkező hallgatók ugyancsak a vlzsgaidőszak első hetében javítő beszámolót tehetnek. A vízsgára
bocsájtás egyik feltétele: a legalább elégséges érdemjegy elérése mind a két felévközi beszámolőn
(vagy a pótbeszámolón).

Her!árium
A szorgalmi időszak utolsó hetében növénykórtani herbáriumot kell beadni. A herbárium 25

db termesztett, kórokozőtől megbetegített, a növényre jellemző részt mutató növényből áll. A
beteg növényeket N4-es méretű felfamentes rajzlapra kell fehagasztani papír alapú enyres
ragasztőszalaggaL A címkén a gazdanövény tudományos nevét kell feltiintetnij'A herbáriumi címke a
Tanszék honlapjaról letölthető, yagy a Tanszéken elkérhető. A saját herbáriumot ismerni kell, a
beszámolón öt kórképet lehet téveszteni! A herbáriumot keményfedelű, összeköthető mappában
elhelyezve kell beadni. A herbáriumi beszámoló a szorgalmi időszak utolsó vagy vizsgaidőszak első
hetében, az évfolyammal előre egyeztetett két napon történik. Az elfogadott növénykórtani
gyűjtemény a vizsgára bocsájtás feltétele. 5 éven túli elfogadott herbáriumot és herbáriumi igazolást
NEM FOGADLINK EL!!! Ebben az esetben új herbáriumi anyag leadása kötelező,

Az aláírás feltétele
A félév elismerésének, az aláirásának a feltétele a gyakorlatokon való részvétel, valamint a

követelményrendszer szerint elkészített, a félév végén bemutatott és elfogadott gyakorlati napló.
A gyakorlatokról legfeljebb három alkalommal lehet hiányozni. Ahiányző gyakorlat(o,k) arryagát a
fuzetben pótolni kell.



Vizsga
Vizsgára az jelentkezhet, aki az aláírás feltételeit teljesítette, aki elfogadott növénykórtani

herbáriummal rendelkezik, valamint legalább elégséges érdemjegyet szerzett az évközi
beszámolókon, vagy a pótbeszámolón.

A vizsga növényi betegségek felismeréséből (diagnosztikábó1), valamint az előadásokon és a
gyakorlatokon elhangzott betegségek, kórokozők, valamint növénlwédő szerek ismeretből áll.

Az ahallgatő, aki mindkét felévközi beszámolón 4 vagy 5 érdemiegyet szerzett, avizsgán a
kórokozó-ismelet, illetve diagnosztika beugró teUesítése alól mentesül az adott félévben. az első
vizsgája alkalmával (ha 4em jelent meg mentességét elveszíti). Ha elégtelen érdemjegyre vizsgázik,
mentességét elveszíti és a beugrőkat a következő vizsga előtt újra teljesíteni kell. A kórokozó-
ismereti beszámolót az adott félévben egyszer, a diagnosztikai beszámolót minden vizsga előtt
teljesíteni kell.

A vizsgán a Kerlészettudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának rendelkezéseit
vesszük figyelembe.

Tanarrvag

Javasolt irodalom: Glits M. és Folk.: 2000. Kertészeti növénykórtan I-582. Mezőgazda Kiadó, 3.

átdolgozott és bővített kiadás, Budapest.

Jó tanulást és eredményes vizsgát kívánunk!

Budapest, 2019. szeptember 02.
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