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Gyakorlati  hely:  

A  15  hetes  szakmai  gyakorlatomat  április  10-‐től  augusztus  17-‐ig  Ausztriában,  legfőképpen  az  
Esterházy  családnál  töltöm  Burgenlandban,  Erasmus  pályázattal  segítségével.  A  család  50.000  ha  
saját  területtel  rendelkezik  csak  Burgenlandban,  ebbe  szőlő,  erdő,  szántó  minden  beletartozik.  Én  a  
szőlészeti  ágazatban  töltöm  a  gyakorlatomat,  mely  közel  100  ha  ültetvénnyel  rendelkezik.  A  
szakirányom  miatt  segített  a  főnököm,  hogy  a  környékbeli  gyümölcstermesztésbe  is  betekintést  
nyerjek.  Dolgoztam  szamócatermesztéssel  foglalkozó  családi  vállalkozásnál  is,  ahol  a  
szamócaültetvény  fenttartásával  és  a  szedd  magad  értékesítéssel  foglalkoztam.  A  család,  forgalmas  
út  menti  területeket  vásárolt,  ahol  bio,  szalmatakarásos  szamócatermesztéssel  foglalkozitt.  Illetve  
még  tavasszal  dolgoztam  egy  helyi  vállalkozónál,  akinek  kajszi  ültetvénye  van,  itt  gyümölcsritkítás  
volt  fő  munkaköröm,  de  növényvédelemben  is  lehetőségem  adódott  besegíteni.  A  környékre  a  
kisparcellás  művelés  jellemző,  mely  azt  jelenti,  hogy  az  átlag  ültetvényméret  közel  0,6-‐0,8  ha.  A  100  
ha  ültetvényünk  például  84  parcellán  helyezkedik  el,  ezáltal  a  munkaszervezés  nagyobb  hangsúlyt  
igényel  és  az  üzemanyag  költségek  is  jelentősen  magasabbak.  De  megismertem  egy  helyi  termelőt,  
akinek  a  85  ha  szőlője  140  parcellán  helyezkedik  el.    

  

Munkaköri  leírás:  

Áprilisban  mikor  a  pincészethez  kerültem,  6  ha  szőlőt  telepítettünk.  A  telepítést  GPS-‐es  
ültetőgéppel  végeztük.  Ezután  jött  a  támrendszer  felállítása  és  a  drótok  behúzása.  A  talaj  
vízháztartásának  és  szerkezetének  javítása  miatt,  speciális  magkeveréket  vetettünk  a  sorok  közé.  A  
hónap  elején  javában  kifakadt  a  legtöbb  szőlő,  kezdődhetett  a  hajtásválogatás  időszaka,  illetve  a  
szőlőmolyok  elleni  védelem  miatt,  feromonos  légtérterítésre  szolgáló  csapdákat  kihelyeztünk  ki.  
Több  héten  át  ezt  végeztük,  illetve  törzset  tisztítottunk,  azaz  vadaltunk.  Az  idő  egyre  melegedni  
kezdett  és  beindult  az  erőteljes  hajtásnövekedés,  kezdődhetett  a  befűzés  és  egy  speciális  drót  
szétfeszítő  rugó  felhelyezése,  amely  az  oszlopokra  van  felhelyezve,  ami  szétfeszíti  a  drótokat,  ezáltat  
könnyedén  bele  tud  nőni  a  drótok  közé  a  szőlő,  úgymond  saját  magát  befűzi.  Miután  a  hajtások  
többsége  elérte  a  felső  drótokat,  össze  kellett  zárni  a  rugókat.  A  szamócásban  kihelyeztük  a  
csepegtető  csöveket.  A  kajszi  ültetvényben  egy  héten  keresztül  termésritkítással  foglalatoskodtunk,  
illetve  a  csepegtető  rendszer  karbantartását  végeztük  el.  A  termésritkítást  igazán  hasznos  és  érdekes  
munkafolyamatnak  tartom,  sokat  tapasztalatot  szereztem.  A  szőlőben  haladt  tovább  a  munka,  
folyamatosan  tisztítottuk  a  törzset  és  távolítottuk  el  a  hónaljhajtásokat.  A  fiatalabb  ültetvények  
mechanikai  gyomszabályozása  és  kötözése  is  munkaköröm  volt.  A  legtöbb  gazdálkodó  már  nem  
használ  gyomírtó  szereket.  Legfőképpen  soraljakapálással  és  fűnyírással  oldják  meg  a  
gyomszabályozást.  Dolgoztam  rendezvények  alkalmával  is  a  pincészetben.  A  pincemunkákból  is  
kivettem  a  részem,  bort  fejtettünk  és  cuvee-‐ket  házasítottunk.  Miután  beindult  az  szamóca  szezon  az  
értékesítésben  vettem  részt,  illetve  az  ültetvény  fentartásában,  gyomszabályozásában.  A  szőlőben  
már  egybefüggő  a  lombfal,  be  kellett  fűzni  az  összes  hajtást  a  drótok  közé  és  a  honaljhajtásokat  
kellett  eltávolítani.  Ezután  a  fürtzóna  kilevelezése  volt  a  feladat,  mely  jelenleg  is  tart.  A  gyakorlatom  
augusztus  17-‐ig  tart.  Ez  ugyan  több  mint  15  hét,  de  én  szerettem  volna  minél  többet  tunulni  és  eddig  
úgy  néz  ki,  hogy  szeptemberben  visszajövök  a  szüreti  időszakra  is.    
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Munkakörülmények  jellemzése  

Jó  munkakörülményt  biztosított  számunkra  a  cég.  A  hőség  miatt  egy  órával  előbb  kezdtük  a  
munkát  így  hamarabb  elmehettünk.  Kaptunk  naptejet  az  erős  napsugárzás  miatt.  A  főnököm  
mindenben  a  segítségemre  volt,  legyen  az  személyes  vagy  egészségügyi  probléma.  A  gyakornoki  
fizetést  is  pontosan  mindig  elutalták  a  számlámra.    

  

Tapasztalatok  

Csak  pozitív  tapasztalatom  van  a  három  cég  és  a  főnökeimmel  szemben.  Sikerült  átlátnom  
üzemek  mindennapjait,  munkaszervezési  nehézségeit.  Nagyon  örülök,  hogy  külföldön  végeztem  a  
gyakorlatomat,  mert  így  megismerhettem  egy  másik  ország  felfogását  szakmai  fejlettségét,  
világnézetét.    

  


