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2019. szeptember 28.

2019, november 09.

2019. november 30,

14-18 óra

14-18 óra

14-18 óra

Vizsgaidőszak:20|9, december 16-20. és2020. január 6.- január 31.
követelmények:
A félévben saját növénykórtani herbáriumot kell készíteni. Ez 25 db termesztett,
kórokozótól megbetegített, a betegségre jellemző tüneteket mutató növényből, növényi
részből á11. A beteg növényeket álló, A/4-es méretű félfamentes rajzlapra kell papíralapú,
enyves ragasztőval felragasztani. A herbáriumi lapokat a tanszéki béIyegzőnek megfelelően
kell kitölteni, a gazdanövény tudományos nevét is felttintetve. A kórképeket keményfedelű,
összeköthető mappábahelyezve kell beadni. A gyűjtemény kórképeit ismerni kell! 5 éven
túli elfogadott herbáriumot és herbáriumi igazolást NEM FOGADUNK EL!!t Ebben az
esetben új herbáriumi anyag leadása kötelező.

Az aláírás feltétele:
A Növénykórtani herbárium sikeres leadása a szorgalmi időszak végén a vizsgaidőszakot
megelőzően. A herbárium beadás és átvétel-terv szerint - november 30. és december 09-13.
között- a hallgatókkal egyezteíett-2 időpontban lesz aNövénykórtani Tanszéken.

A vizsga:
A Növénykórtan vízsga a beteg növények ismeretéből (diagnosztika) és vízsgábőI á11. A
diagnosztika és az elméleti vizsga egymást követően és írásban történik. A vizsganapokat
novemberben hirdetjük meg, a vizsgajelentkezés csak a Neptun rendszerrel lehetséges.
Vizsgan való részvétel feltétele az indexaláírás előírásának teljesítése, Maz a herbárium
leadása, elfogadása a vizsgaidő szak előtt, Minden vizsga diagnosztikával §ezdődik. A vizsga
témakörei atanszékitananyag minden részéte kiterjednek (lásd oktatási segédletek).

Aiánlott irodalom:
Yizsgára való felkészülést a Tanszék honlapján a kertészmérnöki alapszak részére feltöltött
oktatási anyagok segítik:

- Előadásokőravázlata
- Aktualizált, 2016. vagy 2017. évre érvényes fungicid-lista
- Gombaképletek(Gomba-ABC)
_ Glits M. és Folk Gy. 2000: Kerlészeti növénykófian,

l|lező gazda Kiadó, Bp. Tankönyv
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