
NÖVÉNYORVOS (MSc) 
ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA 

MINTA 
 

A felvételi vizsga megírására 30 perc áll rendelkezésre! 
Kék színű golyóstollal kérjük kitölteni! 

 
Jelentkező azonosító kódja: _________________ 

 
 

1. Milyen kártevő okozta a hazai szőlőültetvények jelentős részének kipusztulását a XIX. század végén? 
            3 pont 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
2. Nevezzen meg öt olyan növényi betegséget, amely meghatározó jelentőségű az alábbi növények 
védelmében!            3 pont 
Betegség : ______________________  Növényfaj: alma 

______________________    szőlő 
______________________    paradicsom 
______________________    uborka 
______________________    rózsa 

 
3. Nevezzen meg három olyan kertészeti kártevő állatot, amely meghatározó jelentőségű egy-egy növény 
védelmében!           3 pont 
Kártevő : ______________________  Növényfaj: ______________________ 

______________________    ______________________ 
______________________    ______________________ 

 
 
4. Mit fejez ki a po. LD 50 érték és mi a mértékegysége?      3 pont 
___________________________________________________________________ 
 
5. Soroljon fel 1-1 példát az alábbi gyomnövény csoportokra!     3 pont 
Egyszikű évelő: __________________________________________________ 
Kétszikű magról kelő:_________________________________________________ 
Egyszikű magról kelő: __________________________________________________ 



6. Mi a piknídium és milyen károsítóknál található?      3 pont 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
7. Mit jelentenek a növényvédelem gyakorlatában a károsító, kórokozó és kártevő fogalmak?  3 pont 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
8. Mit jelent?           3 pont 
Vetésforgó: __________________________________________________________________ 
Másodtermény:  __________________________________________________________________ 
Elővetemény:  __________________________________________________________________ 
 
9. Igazak-e vagy hamisak a következő állítások?        3 pont 
Jelölje I illetve H betűvel! 
Minden bogár rovar.        _______ 
Nem minden rovar bogár.         _______ 
Az erősen növekvő növényi hajtás kedvező a levéltetvek elszaporodásához.  _______ 
A szőlőperonoszpóra fertőzést a meleg, száraz időjárás fokozza.   _______ 
A vírusos betegségek kórokozóinak egy részét a levéltetvek is terjesztik.  _______ 
A réztartamú növényvédő szerek fungicid és baktericid hatásúak.   _______ 
 
10. Mit takarnak a preemergens és a posztemergens gyomirtás fogalmak?    3 pont 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
11. Határozza meg, mit jelentenek az alábbi kifejezések:      3 pont 
Gradáció:  ______________________________________________________________ 
Inkubációs idő:   ______________________________________________________________ 
Epidémia:   ______________________________________________________________ 
Diagnosztika:   ______________________________________________________________ 
Prognosztika:   ______________________________________________________________ 
 
12. Húzza alá a mondatrész megfelelő folytatását!       3 pont 

Az integrált növényvédelem  
- nem használ növényvédő szereket. 
- használ növényvédő szereket, de kizárólag csak a kevésbé veszélyes gombaölő szereket  
- használ növényvédő szereket, de csak a károsítók előrejelzésére alapozottan, környezetvédelmi és 
felhasználási szabályok szigorú betartásával.  



- kizárólag csak agrotechnikai és biológiai védekezési módszereket használ a kártevők elleni védelemre. 
 

13. Melyik növényen fordul elő lisztharmatos betegség? Húzza alá!     3 pont 
szőlő málna alma tulipán cseresznye szilva rózsa dió 

 
 
14. Húzza alá a levéltetvek által kedvelt tápnövényeket!      3 pont 
rózsa szőlő alma dió cseresznye ribiszke búza napraforgó labdarózsa mák cukorrépa 
 
 
15. Mit ért a biológiai védekezés fogalmán? Nevezzen meg egy példát!    3 pont 
 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
16. Melyik rovarrendhez tartoznak rágó szájszervű kártevő rovarok? Húzza alá és nevezzen meg 1-1 

kártevőt a károsító fejlődési alak és egy tápnövény megnevezésével!    3 pont 
Lepkék   ________________________________________ 
Egyenlőszárnyúak  ________________________________________ 
Poloskák   ________________________________________ 
Fedelesszárnyúak  ________________________________________ 
Tripszek   ________________________________________ 
Hártyásszárnyúak  ________________________________________ 

 
17. Melyik kórokozóra jellemző a megjelölt szaporító képlet? Párosítsa!    3 pont 

Sporangiumtartó, sporangium   Kajszi monilíniás betegsége 
Exogén sztróma     Almalisztharmat 
Peritécium     Szőlőperonoszpóra 
Konidiumlánc     Paradicsom alternáriás betegsége 
Konídiumtartógyep    Dió gnomóniás betegsége 

 
18. Mi a különbség a rezisztencia és a tolerancia között?      3 pont 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
19. Milyen károsítók elleni védekezési módszerekre ismer rá? (Húzza alá a megfelelőket!)  3 pont 
hormonkezelés  vetőmagcsávázás  hideg vizes áztatás  árasztás 
légtértelítés  permetezés   sugárkezelés   centrifugálás 



20. Melyik Amerikából behurcolt kártevő fenyegeti európai kukoricatermesztést? Írja le rövid szakmai 
véleményét a kártevő megjelenése következtében kialakult helyzetről?    3 pont 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 


