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Sor-
szám 

Laborgyakorlat anyaga Anyagok és módszerek 
Óra- 
szám 

1 

Munkavédelmi szabályok és technikák a Gyógyszerészeti 
botanika laboratóriumban. A gyógynövények 
anatómiájának és morfológiájának tanulmányozására 
használt optikai készülékek. 

Gyakorlati bemutatók; 
a laboratóriumban meglévő 
szemléltető eszközök használata; 
a mikroszkopikus preparátumok 
használata; interaktív programok 
használata. 

2 óra 

2. 

A növényi sejt tanulmányozása: növényi sejt az Allium cepa 
húsos alleveleinek hártyájából; A plasztiszok 
tanulmányozása: kloroplasztiszok a Vallisneria spiralis 
sejtjeiben; kromoplasztiszok a Daucus carota gyökerében és 
a Calendula officinalis sziromleveleiben. 

Gyakorlati bemutatók; 
a laboratóriumban meglévő 
szemléltető eszközök használata; 
a mikroszkopikus preparátumok 
használata; interaktív programok 
használata. 

2 óra 

3. 

Ergasztikus zárványok: Szilárd zárványok-keményítő a 
Solanum tuberosum, Triticum aestivum és a Zea mays 
fajokban; kristályzárványok-a kálcium-oxalát hisztokémiai 
kimutatása: buzogányfej és oktaéder kristályok a Begonia 
rex levélnyelében; kálcium-oxalát oszlopok az Allium cepa 
pikkelylevelében; inulin szferokristályok a Dahlia variabilis 
gyökérgumójában. 

Gyakorlati bemutatók; 
a laboratóriumban meglévő 
szemléltető eszközök használata; 
a mikroszkopikus preparátumok 
használata; interaktív programok 
használata. 

2 óra 

4. 

Bőrszövet-rendszer. Az epidermisz képződményei:  
-egysejtű fedőszőrök az Althaea officinalis és az Urtica 
dioica levelein; -elágazó, emeletes fedőszőrök a Verbascum 
phlomoides, csillagszőrök és pikkelyszőrök az Elaeagnus 
angustifolia levelein; -kétszikű sztómatípusok: a Brassica 
oleracea levelein; -egyszikű sztómatípusok: a Tradescantia 
sp. levelein. 

Gyakorlati bemutatók; 
a laboratóriumban meglévő 
szemléltető eszközök használata; 
a mikroszkopikus preparátumok 
használata; interaktív programok 
használata. 

2 óra 

5. 

Mechanikai alapszövetek-a kollenchima és a szklerenchima: 
-sarkos kollenchima a Lamium album szárában; -lemezes 
kollenchima a Sambucus nigra fás szárában; -szklerenchima: 
brachiszklereidák (kősejtek) a Pyrus communis 
termésfalában, makroszklereidák és oszteoszklereidák a 
Pisum sativum maghéj epidermiszében;  
-szklerenchimarostok az Asparagus officinalis szárában. 

Gyakorlati bemutatók; 
a laboratóriumban meglévő 
szemléltető eszközök használata; 
a mikroszkopikus preparátumok 
használata; interaktív programok 
használata. 

2 óra 

6. 

Parenchimatikus vagy valódi alapszövetek: -víztartó 
alapszövet az Aloe sp. levelében; -átszellőztető alapszövet 
a Juncus effusus szárában; Szállítószövetek: -szállítószövet 
a Cucurbita pepo szárában (keresztmetszet és 
hosszmetszet). 

Gyakorlati bemutatók; 
a laboratóriumban meglévő 
szemléltető eszközök használata; 
a mikroszkopikus preparátumok 
használata; interaktív programok 
használata.használata. 

2 óra 
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7. 

Kiválasztó szövetek: -külső kiválasztású (extracelluláris) 
berendezés: szekréciós papillák a Viola x wittrockiana 
sziromlevelein; mirigyszőrök a Pelargonium zonale, Mentha 
x piperita leveleiről és a Humulus lupulus női virágzatának 
tobozkáiról; -belső szekréciós (intracelluláris) berendezés: 
váladéktartók a Citrus aurantiacum termésének 
perikarpiumában; gyantajáratok a Pinus sylvestris levelében. 

Gyakorlati bemutatók; 
a laboratóriumban meglévő 
szemléltető eszközök használata; 
a mikroszkopikus preparátumok 
használata; interaktív programok 
használata. 

2 óra 

8. 

A gyökér elsődleges és másodlagos szöveti felépítése: -a 
gyökér elsődleges szöveti szerkezet a Ranunculus acris és 
az Iris germanica fajoknál; -a gyökér másodlagos 
változásai a Saponaria officinalis esetében. 

Gyakorlati bemutatók; 
a laboratóriumban meglévő 
szemléltető eszközök használata; 
a mikroszkopikus preparátumok 
használata; interaktív programok 
használata. 

2 óra 

9. 

A szár elsődleges és másodlagos szöveti felépítése: -a 
Ranunculus acris és a Zea mays fajok szárának elsődleges 
szöveti szerkezete; -a Pynus sylvestris szárának másodlagos 
szerkezete. 

Gyakorlati bemutatók; 
a laboratóriumban meglévő 
szemléltető eszközök használata; 
a mikroszkopikus preparátumok 
használata; interaktív programok 
használata. 

2 óra 

10. 

A levél morfológiája: -az egyszerű levél részei; levéllemez 
típusok; a levéllemez válla; a levéllemez csúcsa; a levélszél 
tagolódása; -összetett levelek; -erezeti típusok; a levél 
indumentumai; levélfüggelékek. 

Gyakorlati bemutatók; 
a laboratóriumban meglévő 
szemléltető eszközök használata; 
a mikroszkopikus preparátumok 
használata; interaktív programok 
használata. 

2 óra 

11. 

A levél belső alaktana:  

-heterofaciális levél szerkezete az Eryngium planum fajnál,  

-ekvifaciális, centrikusan-heterogén (heterogén izolaterális) 
levél szerkezete a Dianthus carthusianorum fajnál;  

-részlegesen ekvifaciális (egyenlőtlenül izolaterális) 
szerkezetű levéllemez a Nerium oleander fajnál;  

-ekvifaciális, centrikusan-homogén levél szerkezete a 
Convallaria majalis fajnál. 

Gyakorlati bemutatók; 
a laboratóriumban meglévő 
szemléltető eszközök használata; 
a mikroszkopikus preparátumok 
használata; interaktív programok 
használata. 

2 óra 

12. 

A generatív szervek morfológiája és anatómiája: -a virág 
szerkezete a Pinus sylvestris fajnál; -a zárvatermők virágának 
szerkezete; A virágok elhelyezkedése: -egyszerű virágzatok 
(fürtös-monopodiális, bogas-szimpodiális vagy cymosus 
virágzatok); -összetett virágzatok. 

Gyakorlati bemutatók; 
a laboratóriumban meglévő 
szemléltető eszközök használata; 
a mikroszkopikus preparátumok 
használata; interaktív programok 
használata. 

2 óra 

13. 

A termés morfológiája és anatómiája: -a termés külső 
alaktana; -a termés osztályozása: egyszerű húsos zárt 
termések, egyszerű húsos felnyíló termések, egyszerű 
száraz zárt termések, egyszerű száraz felnyíló termések, 
csoportos termések, áltermések, összetett termések; A 
mag morfológiája és anatómiája. 

Gyakorlati bemutatók; 
a laboratóriumban meglévő 
szemléltető eszközök használata; 
a mikroszkopikus preparátumok 
használata; interaktív programok 
használata. 

2 óra 
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14. 

Első félévi gyakorlati felmérés 
Gyakorlati bemutatók; 
a laboratóriumban meglévő 
szemléltető eszközök használata; 
a mikroszkopikus preparátumok 
használata; interaktív programok 
használata. 

2 óra 

Kötelező könyvészet: 
Tanase C., Oroian S., Domokos E., 2017 - Botanică Farmaceutică – Îndrumător de lucrări practice, Vol.II, Ed. 
University Press, Tîrgu Mureş. 
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