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Beszámoló az Erasmus szakmai gyakorlatomról 
 

3.5 hónapos szakmai gyakorlatomat Baselga di Piné-ben (Trento-tól 18km) Olaszország 
északi részében töltöttem. Az Aurórafruit-nál amely egy családi gazdálkodás körülbelül 30 
állandó alkalmazottal. Fő profiljuk a szamóca termesztése és eladása, mind friss piacra mind 
bevásárló központokba. 5 hektáros területen gazdálkodnak fólia sátras hidrokulturás asztalos 
technológiával, de egy kisebb területen málnát is tartottak. 

Ezt a fogadóhelyet a tanszékem segítségével találtam. De azon kívül, hogy megadták az 
összekötő telefonszámát mindent magamnak kellet intéznem. Mivel olaszul nem tudtam egy 
szót sem ezért ismerősökkel fordítattam le a levelezésemet a jövendőbeli főnökömmel mivel ö 
pedig nem tudott angolul.  

Maga a hely Baselga di Piné egy 1000méteren lévő osztrák üdülő és kiránduló övezet, 
éppen ezért gyönyörű. Havas hegycsúcsok amerre csak nézel. Hatalmas fenyőerdőkkel 
végtelen sok turista ösvénnyel. Mivel én vittem magammal bicajt elég jól betudtam járni a 
környéket amikor nem dolgoztunk, azaz vasárnaponként. A város közepén van egy nagy tó ott 
rendszeresen fürödtünk még munka után is. De vasárnaponként elmentünk kocsival a 
környező tavakra fürdeni, vagy nemzeti parkokat látogattunk. 

Miután sikerült minden szükséges iratot aláíratni és eljuttatni az erasmus irodákba április 
3-án reggel indultam el saját autómmal. Aznap délután érkeztem 4 óra körül, és a főnököm, 
Luciano Mattivi felesége Fatia fogadott, aki szerencsére tudott angolul egy kicsit. Vele 
letisztáztam még egyszer a hivatalos dolgokat lefénymásolta az útlevelemet és az EU-s taj-
kártyámat, megmutatta a szállást és a lakótársaimra bízott. 8-an laktunk egy 2 szobás lakásban 
4 bulgár 1 román és 1 arab asszony laktak az egyik szobában én pedig szerencsére csak egy 
arab férfival laktam együtt, aki nagyon kedves és segítőkész volt. Ez nagyon jól jött mivel 
minden új volt és semmit sem értettem mert a lakótársaim közül szintén senki sem beszélt 
angolul, a közös nyelvük az olasz. Így az első pár hétben csak kézzel lábbal mutogatva 
kommunikáltunk. Másnap reggel 8kor már munkába is álltam ugyanúgy, mint mindenki más, 
a főnökasszony türelmesen megmutatta mit kell csinálnom mindig adott mellém valakit, hogy 
segítsen. Innentől kezdve a 3.5 hónapon át heti 6 nap 10-11 órákat dolgoztam, változó 
nehézségű munkafolyamatokban. Eleinte nagyon elégetetlen voltam, de persze ezt nem 
hangoztattam szépen megtartottam magamban, és igyekeztem jól és becsülettel dolgozni. 
Amikor a 3. hét környékén már kezdtem érteni az olasz beszédet a főnök (Luciano) elkezdte 
elmagyarázni és megmutogatni ezt az egész technológiát, mit hogyan és miért csinálunk. 
Közben kérdezgetett, hogy mi tanultunk-e ilyet az iskolában hallottam-e már róla, szóval 
élvezte, hogy végre van ott valaki, akit ez érdekel. A szürke dolgos hétköznapokba számomra 
ez vitt színt és ez motivált. Egy idő után kaptam plusz feladatokat különböző kísérleteket 
növényvédő szerekkel, hogy csináljam meg értékeljem ki és küldjem át neki excel 
táblázatban. Aminek az eredménye alapján dolgozta ki a védekezési technológiát. 

Egyébként a munkafolyamatok, amiket végeztünk: ültetés, ültetés előkészítés, virág 
igazgatás, szüret, gyomirtás, fűkaszálás, fólia sátorra fólia felhúzása, csomagolás. Ezen felül 
volt egy folyton termő szamóca fajta kísérletük, amihez szinte teljes mértékben én gyűjtöttem 
az adatokat. Lemértem, hogy az egyes fajtákról hány kg-ot szedtem lefényképeztem a 
palántákat hetente 1x és figyeltem a betegségeit és a kondícióit a palántáknak. Többek közt 
ebből fogom írni a diplomamunkámat. 
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Úgyhogy összességében a kezdeti nehézségeket leszámítva és hogy hozzá kellet szoknom 
a kemény munkához, a szakmai gyakorlatom teljes mértékben pozitív élmény volt. 
Megtanultam ezt a termesztés technológiát, gyenge alapszinten megtanultam egy új nyelvet, 
és az ő általuk adott 200€/hó +az erasmus-os összeg miatt tudtam is félretenni egy kevés 
pénzt, mert a kaján kívül másra nem kellet költenem (és mivel magunknak föztünk ez nem 
volt több heti 25€nál). Ha valaki megkérdezi tölem visza fogok-e menni habozás nélkül azt 
válaszolom, hogy nem. De ez nem azt jelenti, hogy megbántam volna, egyszer végig kellet 
csinálnom és örülök, hogy megtettem. Ezért hát csak annak ajánlom, aki elszánt és bírja a 
kemény munkát annak ellenére, hogy dicséretben nem lesz része. 
 

 
Baselga di Piné a hegy tetejéről (1980m)  

 
Szintén 1980m-ről a Ház és a mellete lévő fóliasátrak. 
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Ilyen kis ’talicskák’-al történt a szedés. 

 
Szamóca a friss piacra. 

 
Az ültetvény szerkezete. 

 
Ültetés a földön, jégháló alatt. 

 
Mérő és csomagoló gép. A férfi a képen a 

szobatársam Abdul. 
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Becsomagolt és lemért szamócák.  

 
Első virágokból sokkal nagyobb bogyó 

lesz.

Látványos méretek.

 
4kg/m2 termést szüretelnek egy év alatt.

 
Friss ültetés és kb 1 hetes palánták.

LakótársaimJ és a konyha 

 
Ezzel a szépséggel jártuk az ültetvényt. 
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Művelőút.

 
Traktort is vezttem.

Virág igazgatás. 

s  
A ház, aminek a kamrájában laktunk, ja és 

épp jégeső készülődött. 

 
Minden nap jött egy kamion ami 
elszállította a termést vagy éppen 

palántákat hoztt. 

Eső és napsütés egyszerre a bejárati 
ajtónkból. 


