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Tantárgyi követelményrendszer: 
A gyakorlatok látogatása kötelező. Hiányzás esetén a gyakorlat anyagából a gyakorlatvezetőnél be kell 
számolni. A gyakorlatvezető a gyakorlat anyagából 5 kérdést tesz fel. Legalább négy helyes válasz 
sikeres pótlásnak minősül. Egynél több helytelen válasz esetén a gyakorlatvezető egyéni feladatot (pl. 
könyvtárazás, rovargyűjtés) határozhat meg vagy újabb pótlásra kötelezheti a hallgatót. 
Zárthelyi dolgozat: A gyakorlatok anyagából a szorgalmi időszak utolsó hetében, az előre meghirdetett 
időpontokban, zárthelyi dolgozatot íratunk, teljesítése a félév aláírásának feltétele. A zárthelyi dolgozat 
értékelése: sikeres/sikertelen (60% felett ill. alatt), és legfeljebb kétszer ismételhető. A pótlások közös 
időpontjait a gyakorlatvezetők hirdetik ki. 
Beszámoló: A beszámolás feltétele a sikeres zárthelyi dolgozat. A beszámoló során 10 rovart, 7 
kárképet és 3 lárva- vagy bábtípust kell felismerni. Csak felismerés (magyar és latin név) a feladat, és 
akkor sikeres a beszámoló, ha a hallgatónak legfeljebb három tévesztése van. A beszámoló a szorgalmi 
időszak utolsó hetében van, legfeljebb kétszer ismételhető, a pótlások közös időpontjait a 
gyakorlatvezetők hirdetik ki. A sikeres beszámoló az aláírás feltétele.  
Aláírás: A félév aláírásának feltételeit az teljesítette, akinek nincs pótolatlan hiányzása, továbbá sikeres 
zárthelyivel és sikeres beszámolóval rendelkezik.  
Vizsga: A szóbeli vizsga elsősorban az előadásokra épül. Leghangsúlyosabb része a kártevők időbeli 
(növényfenológiához kötött) megjelenése, kártétele és kárképe, valamint a védekezés alapelvei konkrét 
példákkal. 
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