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Beszámoló  a  15  hetes  szakmai  gyakorlatról-‐  2012  május-‐  augusztus  
Kertészmérnöki  szak,  III.  évfolyam    
Munkavégzés  helye:  Olaszország,  Castel  del  Rio,  Bologna;  Maurizio  Baldisserri  gyümölcsültetvény  

A  hely  
A  15  hetes  gyakorlatomat  Emilia-‐  Romagna  régióban,  azon  belül  is  3,  Imolához  közeli  településen  
(Castel  del  Rio,  Ponticelli,  Bubano)  töltöttem,  egy  összesen  közel  80  hektáros  gyümölcsültetvényen.  A  
legközelebbi  nagyobb  városok  Imola,  Bologna,  valamint  Ravenna,  de  autóval  másfél  órára  található  
Firenze  is,  a  legközelebbi  tengerpartokig  pedig  nem  egészen  egy  órát  kell  utazni.  
Castel  del  Rioban  10  hektár  kivi  (sárga  és  zöld  fajtákkal),  Ponticelliben  7  hektár  borszőlő,  1  hektár  
kajszi  és  1  hektár  olíva,  Bubanoban  pedig  12  hektár  ipari  őszibarack,  1  hektár  datolyaszilva  és  fél  
hektár  szuperintenzív  cseresznye  ültetvény  található.  
Az  egész  ültetvényt  két  testvér,  Marco  és  Maurizio  Baldisserri  vezet.  

A  szállás  
A  szállásom  igen  kényelmes  volt  a  munkavégzés  szempontjából,  ugyanis  a  főnököm  felajánlotta,  hogy  
lakhatok  náluk  a  szakmai  gyakorlatom  ideje  alatt  Castel  del  Rioban.  Így  vele,  az  élettársával,  és  
kétéves  kisfiukkal  laktam  közös  házban  ebben  a  15  hétben.  A  szobám  teljesen  a  sajátom  volt,  a  
házban  pedig  az  első  naptól  kezdve  valódi  családtagként  kezeltek.  A  főnököm  élettársával  nagyon  
hamar  valódi  barátnők  lettünk,  a  napi  munka  után  együtt  mentünk  el  bevásárolni,  barátokhoz,  együtt  
végeztük  a  ház  körüli  teendőket.  Maga  Castel  del  Rio  egy  ezer  fős  kisváros  Romagna  hegyvidékes  
részén,  de  kis  mérete  ellenére  nagyonis  olaszosan  élénk  az  élet,  a  Santerno  folyóba  hétvégénként  
rengetegen  járnak  fürödni,  a  gyönyörű  táj,  romantikus  látnivalók  és  jó  utak  miatt  rengeteg  a  külföldi  
turista,  a  központban  találhatók  bárok,  étterem,  posta,  az  Imolába  tartó  helyközi  busz  pedig  a  háztól  
2  percre  áll  meg.  

A  munka  
Mivel  az  ültetvénnyel  igen  sokféle  gyümölcsfajjal  és  fajtával  foglalkoznak,  így  számos  feladatot  
kipróbálhattam  ez  alatt  a  3  hónap  alatt.  
A  munka  általában  napi  8  órában  folyt  (a  kezdés  és  befejezés  változó  volt,  de  áltlában  reggel  7től  
délután  4  óráig  tartott),  heti  hat  napban.  A  vasárnapok  mindig  szabadok  voltak.  Természetesen  a  
munka  időtartama  és  mennyisége  nagyban  függött  az  elvégzendő  feladatoktól,  néha  előfordult,  hogy  
9-‐  10  órát  is  dolgoznunk  kellett,  máskor  pedig  2-‐3  szabadnapunk  is  volt  egymás  után.  
Az  első  feladat  érkezésemkor  májusban  az  őszibarack  ritkítása  volt.  Ebben  az  évben  nagyon  jó  volt  a  
kötődés,  így  ebben  az  időben  a  fákon  rengeteg  apró  termés  volt,  melyeket  az  ágak  vastagsága  és  
fásodottsága  alapján  kellett  drasztikus  mértékben  ritkítani.  A  munka  2-‐3  csapatban  folyt,  
szüretelőkocsikról  a  magas  karcsóorsó  fák  felső  felét  ritkították,  míg  mi  földről  az  alsó  felüket.  Ez  a  
munka  nagyjából  ki  is  töltötte  az  első  egy  hónapomat  Olaszországban.  Közben  néhány  napot  
dolgoztunk  a  kiviültetvényben  is,  ott  a  kivivirágokat  kellett  ritkítani.  Ezt  egy  igen  kellemes  munkának  
nevezném,  mert  a  növények  részesülnek  már  egy  ritkító  vegyszeres  kezelésben,  így  nekünk  csak  egy  
korrekciós  munkát  kellett  végezni.  Egyik  nap  pedig  az  volt  a  feladatom,  hogy  az  újonnan  
őszibarackból  kajsziba  oltott  fiatal  ültetvényen  kihelyeztem  a  feromoncsapdákat.  
Június  elejétől  főleg  a  szőlőben  dolgoztunk.  A  fő  feladatok  zöldmetszés,  törzstisztítás  és  bogyóritkítás  
voltak.  Ebben  az  időben  sokat  jártam  a  főnökömmel  különböző  cseresznyeültetvényeket  látogatni,  
ugyanis  ezév  őszén  tervezi  nagyjából  15  hektár  intenzív  korai  cseresznye  telepítését,  és  ehhez  
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kerestük  a  legmegfelelőbb  alany-‐  nemes  kombinációt,  koronaformát,  hasznos  tapasztalatokat.  
  A  hónap  végén  és  július  elején  a  legnagyobb  munka  a  kajsziszüret  volt.  Ekkor  minden  nap  reggel  
hattól  délig  dolgoztunk,  hogy  ne  a  nagy  hőségben  kelljen  manipulálni  és  szállítani  a  gyümölcsöket.  Ezt  
friss  piacra  szedtük  átlagosan  10-‐  12  munkással,  majd  4en  műanyagkosarakba  rakták  őket,  és  délután  
pedig  a  nagybani  piacra  szállítottuk.  Eleinte  hetente  kétszer,  majd  minden  nap  szüreteltünk.  Sajnos  
azonban  így  is  rengeteg  gyümölcsöt  rajtahagytunk  a  fákon,  ugyanis  olyan  alacsony  volt  idén  ebben  a  
periódusban  a  kajszi  felvásárlási  ára,  hogy  nem  fedezte  még  a  saját  költségeit  sem.  
Ez  időben  próbálhattam  ki  magam  egy  teljesen  más  munkakörben  is-‐  az  imolai  székhelyű  Tecnovitis  
nevű  multinacionális  céghez  kellett  mennem  tolmácskodni.  Számomra  ez  egy  nagyon  élvezetes  
munka  volt,  hiszen  a  cég  profiljából  adódóan  tulajdonképpen  a  (leendő)  szakmámhoz  nagyon  közel  
álló  dolgokat  kellett  tolmácsolnom,  így  nemcsak  az  ismereteim  bővültek,  hanem  bepillantást  
nyerhettem  a  munka  tervezési  és  üzleti  oldalába  is.  Ráadásul  teljesen  kollégaként  tekintett  rám  
minden  főnök,  így  nemcsak  tolmácskodtam,  hanem  valójában  részt  is  vehettem  az  érdemi  
munkában.  
A  július  legnagyobb  feladatai  ismét  szőlő  zöldmetszés,  kivi  zöldmetszés  valamint  ritkítás  voltak,  
valamint  a  hónap  utolsó  hetében  kezdődött  az  év  legnagyobb  munkája,  az  őszibarack  szüret.  Ezt  
nagyjából  35  ember  végezte  egy  hónapon  keresztül  egyszerre  szüretelőkocsiról  és  földről,  napi  9  
órában.  A  napi  leszedett  termés  az  első  és  utolsó  időszakban  nagyjából  5  tonna  volt,  abban  az  egy  
hétben,  mikor  a  3  fajta  érése  nagyjából  fedte  egymást,  napi  10  tonnát  is  leszedtünk  a  fákról.  A  teljes  
szüreti  szezonban  nagyjából  130-‐  140  tonnát  szállítanak  be  a  Conserve  Italia-‐hoz  az  elmúlt  évek  
tapasztalatai  alapján.  

Az  élmény  
Összességében  elmondhatom,  hogy  egy  fantasztikus  nyarat  töltöttem  Romagnaban.  A  fárasztó  és  
kemény  munkára  szükség  volt,  mert  rendszert  adott  a  napoknak,  és  megláthattam,  hogy  milyen  
gondok,  váratlan  esetek  adódhatnak  egy  ilyen  ültetvényekben  (hogy  miként  tudjuk  lereagálni,  ha  
nem  indul  a  traktor,  tönkremegy  az  öntöző,  valaki  súlyosan  megsebesül,  nincs  elég  munkás,  
eladhatatlan  a  termés  stb).  De  ezek  mellett  rengeteg  élményben  volt  részem.  Megtapasztalhattam  az  
észak  olasz  életet,  mely  kicsit  átmenet  a  svájcias  precízió  és  a  dél  olasz  ráérősség  között,  számomra  
amolyan  igazi  dolce  vita  volt.  Rengeteget  jártunk  tengerpartra  fürödni,  sütögetős  bulikat  rendeztünk,  
piacra  jártunk,  néha  meg  esténként  szórakozni.  Sokszor  megjártuk  a  kedvenc  pizzázó-‐  kedvenc  
kávézó-‐  kedvenc  fagyizó  kört,  egyszer  Piemonte-‐ba  mentünk  borturitáskodni,  a  munkatársaimmal  
felfedeztük  San  Marinot,  egyik  szabadnapomon  Bolognába  utaztam,  ahol  jópár  kedves  barátra  
leltem.  A  tolmácskodás  alatt  ismerkedtem  meg  egy  nagynagy  korombeli  baráti  társaságot,  akikkel  
rengeteget  jártunk  később  strandra,  meccset  nézni,  vacsorázni,  bulizni.  Egy  nap  pedig  magukkal  
vittek  a  (kb  400  kilométerre  lévő)  Milanoba  is.  Ráadásul  egy  hét  szabadságot  is  kaptam,  melynek  
során  Bolognából  Londonba  utaztam,  hogy  a  kint  dolgozó  olasz  barátaimat  meglátogassam.  
Valójában  mindenben  részem  volt,  amit  csak  egy  ilyen  olasz  nyárba  beleképzeltem.  Emellett  a  
nyelvet  is  elsajátíthattam  (sőt,  még  ha  lenne  alkalmam  visszamenni,  románul  is  szívesen  
megtanulnék,  ugyanis  sok  román  munkással  dolgoztam  együtt,  akik  szívesen  tanítgattak  és  még  az  
olaszhoz  is  nagyon  hasonlít).  
Így  én  nagyon  örülök,  hogy  ezen  a  helyen  és  ezekkel  az  emberekkel  tölthettem  el  a  gyakorlatomat.  
Olyan  dolgokban  volt  részem,  amit  soha  sehol  máshol  nem  tapasztalhattam  volna  meg,  amely  sokban  
változtatták  a  szakmához  és  az  emberekhez  való  hozzáállásomat.  Az  irodai  munka  során  rájöttem  
arra,  hogy  milyen  élvezetemet  lelem  abban,  ha  emberekkel  kell  dolgozni,  kommunikálni,  
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együttműködni,  tervezni,  gondolkodni…  Így  végül  is  a  gyakorlat  alatt  jöttem  rá,  hogy  milyen  jellegű  
pályát  szeretnék  választani  a  diploma  után  a  mezőgazdaságon  belül,  ami  szerintem  a  legnagyobb  
dolog,  amit  a  gyakorlattól  kaphattam.  
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A  család  
  

Barackritkítás  
  

Kivi  zöldmetszés  a  
jéghálók  alatt  

  

Kései  cseresznyefajták    
30-‐  40  mm  átmérővel  

(Lapins  fajta)  

  

A  munkanap  végén  
kajsziszüretkor  

  

  

  

  

  

  

  


