
Szent István Egyetem – Kertészettudományi Kar 

Növénykórtani Tanszék 
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Növényvédelem II (a szőlő betegségei) tantárgy 

követelményei 

2018/2019 tanév 6. (tavaszi) félév 
 

 

 

Előadás:  kedd 14:00-14:45 óra E1 terem 

Gyakorlat:  kedd 15:00-15:45 óra E1 terem 

Terepgyakorlat:  február 27. A 206 (szerda) 

Tárgyfelelős: Dr. Petróczy Marietta egyetemi docens (petroczy.marietta@kertk.szie.hu)  

 

A tantárgy oktatói és elérhetőségük 
Ádám János egyetemi tanársegéd (adam.janos@kertk.szie.hu) 

Dr. Karacs-Végh Anita egyetemi adjunktus (karacs.vegh.anita@kertk.szie.hu) 

Dr. Markó Gábor egyetemi adjunktus (marko.gabor@kertk.szie.hu) 

Dr. Petróczy Marietta egyetemi docens (petroczy.marietta@kertk.szie.hu)  

Dr. Tóth Annamária egyetemi tanársegéd (toth.annamaria@kertk.szie.hu) 

 

A Növényvédelem II (a szőlő betegségei) c. tárgy a 6. (tavaszi) félévben, heti 1 óra elmélet és 

1 óra gyakorlat (2 óra előadás) keretében kerül oktatásra. A félév vizsgával zárul. 

Az órák látogatása kötelező. Az alkalmakról legfeljebb 3 hiányzást fogadunk el. 

 

A tananyagok elérhetősége: 

- Az oktatók által rendelkezésre bocsájtott szöveges diákat és segédanyagokat az e-learning 

felületen érhetik el. 

Félévközi számonkérés: 

• zárthelyi dolgozat az addigi előadások, illetve a terepgyakorlaton elhangzottak 

anyagából 

2019.03.19. órarend szerint (eredménye a vizsgajegybe 25%-kal beleszámít), egy pót 

ill. javító ZH lehetőséget biztosítunk az évfolyammal egyeztetett időpontban 

• Ha a ZH és a pót ZH eredménye is elégtelen, vagy a hallgató nem jelenik meg, akkor 

egy elégtelen (1) kerül beírásra kurzusjegyként a Neptunba, így az első vizsga UV-nak 

minősül. 

 

Indexaláírás feltétele: 

• A tantermi órákon (max 3. hiányzás) és a terepgyakorlaton való részvétel  

 

Vizsgajegy megszerzése: Az előadáson és gyakorlaton leadott anyag írásbeli (beugró –

minimum kérdések) és szóbeli vizsga formájában kerül számonkérésre. 

A beugró előzetes teljesítésére 1 alkalommal lehetőséget biztosítunk. 

 

 

Budapest, 2019. február 05. 

 

 

 

 

évfolyam felelős  Dr. Petróczy Marietta 

tantárgyfelelős 

 



Szent István Egyetem – Kertészettudományi Kar 

Növénykórtani Tanszék 

Szőlész-Borász BSc Szak II. évfolyam 

 

 

A félév tematikája 

 
02.05. Követelményrendszer ismertetése, Növénykórtani Tanszék bemutatása, tárgytematika 

ismertetése, növénykórtani alapfogalmak (Petróczy Marietta) 

02.12. Járványtani alapfogalmak, Prognosztika, Kórokozó csoportok általános jellemzése I. (Vírusok) 

(Ádám János) 

02.27. „TEREPGYAKORLAT”  Növénykórtani Tanszék (A. II. 206.) 

03.05. Kórokozó csoportok általános jellemzése II. (Baktériumok, Fitoplazmák) (Ádám János) 

03.12. Kórokozó csoportok általános jellemzése II. (Gombák) (Tóth Annamária) 

03.19. ZÁRTHELYI DOLGOZAT 

03.26. A szőlő járványos - gombák okozta - betegségei I. (Petróczy Marietta) 

04.02. A szőlő járványos - gombák okozta - betegségei II. (Petróczy Marietta) 

04.09. A szőlő krónikus – gombák okozta – betegségei (Petróczy Marietta) 

04.16. A szőlő fitoplazmás betegségei (Petróczy Marietta) 

04.23. A szőlő vírusos betegségei (Ádám János) 

04.30. A szőlő baktériumos betegségei (Karacs-Végh Anita) 

05.07. A szőlő gyomirtása (Markó Gábor) 

 

  


