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 Szakmai gyakorlat beszámoló 
 
     A szakmai gyakorlatomat az Erasmus program keretében Németországban, Erfurtban tölthettem 
2013.04.08 -2013.07.19-ig, ahol a Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau (LVG) nevű Tanító és 
Kutató Intézményben dolgoztam. Az LVG egy olyan állami intézmény, amely diákok taníttatásával és 
kutatásokkal foglalkozik a gyümölcs-, zöldség-, és dísznövénytermesztés, valamint a kertépítészet 
terén. Az erfurti gyümölcskutató intézetben nagy részben csonthéjasokkal, azon belül többnyire 
cseresznyével, kisebb területen a kialakuló klímaváltozás miatt, kajszi, őszi, nektarin, és mogyoró 
kísérletekkel foglalkoznak. Almakísérletekkel csak kisebb részben foglalkoznak, azon belül leginkább 
öntözési kísérletekkel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Heti 40 órában, fél 7-től 16 óráig dolgoztam minden nap. Gyakorlatom alatt több gyümölcs 
termesztésének sajátosságával ismerkedhettem meg, részvettem különböző kultúrák metszésében, 
mint pl. kajszi, őszibarack, nektarin, szilva, alma, mogyoró, málna, szőlő.  A hosszan tartó hideg tél 
miatt rügyvizsgálatot végeztünk mikroszkóppal a hideg érzékeny csonthéjas gyümölcs fajokon, fajtákon, 
megfigyelve azt, hogy 100 darab virágrügyből hány százalék életképes maradt. A fagyok elmúltával 
talajmintát vettünk a különböző kísérletekből különböző mélységben (0-30cm, 30-60cm) az eredmények 
megérkezéskor kiszámoltuk kísérletenként a kijuttatandó műtrágyák mennyiségét, (ammóniumszulfát) 
amelyet később kézzel szórtunk szét a talaj felszínére. Feladatom volt még a kártevők, betegségek 
figyelése, nyomon követése az összes kultúrában a vizuális megfigyelések mellett a feromon és 
színcsapdák ellenőrzését végeztem (C. pomonella, Hoplocampa sp., R. cerasi) minden hétfőn, szerdán 
és pénteken. A nem időben elvégzett növényvédelem miatt nagy számban jelent meg Taphrina 
deformans az őszibarack és nektarin fákon, továbbterjedésének megakadályozása érdekében 
megbetegedett leveleket, valamint gyümölcsöket kézzel távolítottuk el, ezáltal serkentve a fákat új 
levelek képzésére. Ugyanezen módszerrel védekeztünk kétszer az almában megjelenő lisztharmat ellen 
is, a lisztharmat elleni védekezés kézi, illetve kémiai növényvédelemének ötvözése hatásosnak 
bizonyult az elmúlt években. Egyes alanykísérletek esetében a nagyszámú gyökérsarjak megjelenése 
miatt azokat eltávolítottuk növényvédelmi szempontból. 
Régi almafajták ültetvényéből vesszőt szedve, a fajták fenntartásának céljából, ill. hiányzó fák pótlásául 
M26-os alma alanyokra oltottunk chipoltással, melyeket oltás után beiskoláztunk. További feladatom 
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volt még a gyümölcsritkítás. Almánál az alternancia elkerülése érdekében kézi gyümölcsritkítást 
végeztünk, hasonló módon a gyümölcsnagyság és íz megmaradása érdekében a nektarin és 
őszibarack esetében is ritkítást végeztünk. 
A kísérletek nagy része azon alapszik, hogy minden évben meghatározott értékeléseket (bonitur) 
végeznek adatgyűjtés szempontjából, amelyeket 1,3,5,7,9-es számmal jelölnek, ilyen értékelés pl. a 
virágok sűrűsége, gyümölcsök mennyisége, nagysága, betegségek, kártevők jelenléte. Ezen 
értékeléseket végeztem, figyeltem a virágzás kezdetét, végét, fővirágzás idejét, valamint erősségét 
minden gyümölcsfajnál. Cseresznye, és kajszi esetében értékeltük a gyümölcsök berakódottságát is. 
Valamint az őszibarack és nektarin esetében a Taphrina deformans-al fertőzöttség mértékét. A 
cseresznye talajtakarási kísérletében hetente gyümölcsnagyságot mértünk 10 legnagyobb gyümölcs/fa 
(14mm-esgyümölcsnagyságtól kezdve). Ebben a kísérletben kezdtük el július elején a szüretet ’Bellise’ 
fajtával. A kísérlet fáit egyesével szüreteltük a későbbi mérések fontossága miatt. A szüretelés mellett 
foglalatoskodtam minőségi meghatározásokkal, cukortartalom, feszesség, mértük 100 db gyümölcs 
súlyát, nagyságát, valamint figyeltük a fajták repedési hajlamát.  A gyümölcsöket szortírozó géppel 
válogattuk ki nagyság szerint.  
A munkán kívül lehetőségem nyílt még üzemlátogatásra is a tartományon belül, ahol több száz hektáros 
ültetvényeket tekinthettem meg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az itt szerzett tapasztalatok nagy segítséget nyújtottak az egyetemen elsajátított tanulmányok gyakorlati 
megvalósításában, megtanultam a különböző gyümölcskultúrák metszésének sajátosságát, a 
műtrágyázást, és különböző munkákat a kultúrákban, de mindenekelőtt fajtanevek sokaságát 
ismerhettem meg Előnyömre vált, hogy a kártevők csapdázását egyedül végeztem, ezáltal megtanultam 
milyen fontos a növényvédelem ismerete, csak így lehet sikeres védekezni a megjelenő kártevők és 
betegségek ellen. Fogadóhelyem mindenben a legkorszerűbb technikát alkalmazza, megfelelő gépek, 
berendezések állnak rendelkezésre a gyümölcstermesztésben, elektromos metszőolló, szedőállvány, 3 
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ULO tároló kb. 90t gyümölcs részére, amelyek elősegítik a termesztés sikerességét a munkánk 
megkönnyítését és gyorsaságát.  
Nem csak a munkám és a munkahelyem tetszett nekem, hanem a kollégák kedvessége is, amely nagy 
szerepet játszott abban, hogy jól érezzem magamat a gyakorlatom során, segítettek beilleszkedni, 
tanították a nyelvet, velük minden nap szórakoztatóan telt és sohasem unalmasan.  
A Lehr- und Versuchsanstalt nem csak a munkahelyem, hanem az otthonom is volt, az álltaluk 
fenntartott kollégiumban laktam 15 héten keresztül, ami szintúgy felújított és modern megjelenésű, 
mosókonyha, biliárd, csocsó, tv szoba, edzőterem. Reggelit, ebédet és vacsorát hétközbe minden nap 
kaptam, ami mindig elegendő és ízletes volt számomra. A hétvégenként rendelkezésemre állt a 
kollégium konyhája, ahol főzhettem. 
Az egyetlen gond a délutánok és a hétvégék eltöltése volt, egyedül voltam egész hétvégén a 
kollégiumban, a diákok minden héten cserélődtek és csak négy-hetente jöttek vissza, ami eléggé 
lekorlátozta az ismerkedés lehetőségét, ha választanom lehetne is ide mennék vissza, de keresnék egy 
erasmusos diákot, akivel együtt lakhatnánk és eltölthetnénk a szabad időnket. A város közel volt, 
villamossal 10 perc biciklivel 20 perc alatt megközelíthető, a nagybevásárlást 5 perc sétányira egy nagy 
bevásárló központban el lehetett intézni. Az LVG nyugodt környéken, zöld övezetben, fákkal, 
dombságokkal körülvett helyen található, mégis mindenhez rövid idő alatt el lehet jutni.  A közelben, 
munka után vagy a hétvégén hűsölni vágyókat egy tó is várja, ahol a fürdésen kívül vízisíelni 
szombatonként bulizni is lehet.  
 
Erfurt hangulatos város, ahol a 
magány ellenére sem lehet 
unatkozni, minden hétvégén 
számos program közül 
választhattam mivel is 
szeretném eltölteni a 
hétvégémet, koncertek, 
múzeumok, vásárok sokasága, 
vásárlás, utazás kitöltötte 
minden hétvégémet.  
 
 
 
 
Összességében nagyon meg 
vagyok elégedve a gyakorlati 
helyemmel és nyugodt szívvel 
tudom ajánlani, minden külföldre 
vágyó gyakorlatot teljesítő diának. 
 
 


