
A szőlőtermesztés biológiai és fitotechnikai ismeretei (3SZ22NAK12M)

A tárgy leírása
Szőlőtermesztésünket és a borpiacot egyre jobban meghatározza a minőségi szőlő- és bor előállítása. A
hibátlan borok alapja a jó minőségű szőlőtermés. A megfelelően magas minőségű termés eléréséhez jól
megtervezett, élettani és biológiai ismereteken nyugvó, okszerű fitotechnikára (metszésre és zöldmunkákra)
van szükség. A tárgy a szőlő- és bor ágazat kurrens irányzatait megalapozó alapvető ismereteket adja át a
biológiai háttér ismertetésével és annak gyakorlatba (termesztéstechnológiába) történő átültetésével.
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Program
Szemeszter-
hét

dátum téma

1. 02. 05. Bevezetés (Deák Tamás)

2. 02. 12. Szőlő rendszertan – botanika és fajtarendszertan (Deák Tamás)

3. 02. 19. Szőlő morfológia (Deák Tamás)

4. 02. 26. Szőlő fenológia, a szőlő évi növekedési ciklusa (Deák Tamás)

5. 03. 05. A szőlő hormon-háztartása (Deák Tamás)

6. 03. 12. Terroárok, precíziós szőlőtermesztés (Dr. Bálo Borbála)

7. 03. 19. Fenntartható szőlőtermesztés (Dr. Bálo Borbála)

8. 03. 26. Szőlő biotikus stresszek és a nemesítés lehetőségei (Deák Tamás)

8. 04. 02. ZH

9. 04. 09. Fitotechnika I – metszés, metszés biológiai alapjai (Dr. Bodor Péter)

10. 04. 16. Fitotechnika II – terhelés, zöldmunkák biológiai alapjai (Dr. Bodor Péter)

11. 04. 23. Fitotechnika III – különleges zöldmunkák (Dr. Bodor Péter)

12. 04. 30. „Minimal pruning” (Dr. Bodor Péter)

13. 05. 07. Fajtaismeret

Otthoni munka
A hallgatók szabadon (de a tárgyfelelőssel egyeztetve) választanak egy szőlő biológiával,  fitotechnikával
kapcsolatos  témát,  amelyhez  önállóan,  illetve  tanári  segítséggel  szakirodalmat  keresnek,  majd  ezt
feldolgozzák. A dolgozat terjedelme ~1.500 szó.

A félév értékelése
A félév aláírásának feltétele a gyakorlatokon való, TVSZ-ban meghatározott mértékű részvétel, a zárthelyi 
dolgozat sikeres megírása, valamint az esszé benyújtása.
A félév során elsajátított ismeretekről a halgatók szóbeli vizsga keretében számolnak be a vizsgaidőszak 
során.
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