GYÜMÖLCS ÉS SZŐLŐTERMESZTÉS TÉTELEK
Szőlőtermesztés
1. Jellemezze hazánk szőlő és bortermelését adatokkal (termelés, export, import, fogyasztás)!
2. Jellemezze a világ szőlő és bortermelését adatokkal (termelés, export, import, fogyasztás)!
3. Jellemezze a szőlő és borminőséget meghatározó legfontosabb tényezőket!
4. Mutassa be a szőlő hajtásainak, leveleinek morfológiáját és fő jellegzetességeit!
5. Mutassa be a szőlő rügyeinek morfológiáját és fő jellegzetességeit!
6. Mutassa be a szőlő virágzatának és virágainak morfológiáját!
7. Mutassa be a szőlő termésének felépítését, morfológiai jellemzőit!
8. Mutassa be a szőlőnövény életszakaszait és jellemezze azokat!
9. Jellemezze a szőlő vegetatív szerveinek éves fejlődését és az ehhez kapcsolódó fenológiai
fázisokat!
10. Jellemezze a szőlő generatív szerveinek éves fejlődését és az ehhez kapcsolódó fenológiai
fázisokat!
11. Jellemezze a borszőlők és csemegeszőlők termesztési értékét meghatározó tulajdonságokat!
12. Jellemezze a legfontosabb hazai fehérborszőlőfajtákat!
13. Jellemezze a legfontosabb hazai vörösborszőlőfajtákat!
14. Jellemezze a legfontosabb hazai csemegeszőlő-fajtákat és alanyokat!
15. Mutassa be a szőlőtermesztésben alkalmazott legfontosabb művelésmódokat!
16. Jellemezze a szőlőültetvények szerkezetének egyes elemeit!
17. Jellemezze a szőlőültetvények termesztés-technológiai elemeit!
18. Mutassa be a szőlő rendszertanát, a fajok és fajták csoportosítási lehetőségeit!
19. Jellemezze a szőlő metszésének biológiai alapjait és a metszés kivitelezését!
20. Mutassa be a szőlőtermesztésben alkalmazott főbb szaporítási módokat!

Gyümölcstermesztés
1.

A gyümölcstermesztés jellegzetességei és jelenlegi helyzete.

2.

Hazánk gyümölcságazatának problémái és lehetőségei.

3.

Gyümölcstermő növények csoportosításának lehetőségei.

4.

Gyümölcstermő növények morfológiája.

5.

Gyümölcstermő növények termőrészei.

6.

Gyümölcstermő növények fenofázisai és a gyümölcsültetvények életszakaszai.

7.

Gyümölcsültetvény létesítésének feltételei és tervezése

8.

Gyümölcsültetvény telepítésének műveletei, kivitelezése

9.

Pomológia és fajta fogalma; fajtaválasztás szempontjai a gyümölcstermesztésben.

10. Almafajták csoportosítási lehetőségei, fontosabb almafajták jellemzése
11. Gyümölcsfaiskolai alapismeretek
12. Alanyválasztás a gyümölcstermesztésben
13. Gyümölcstermő növények szaporításának lehetőségei
14. Gyümölcstermő növények gyökereztetéses szaporítási módjai
15. Gyümölcstermő növények összenövesztéses szaporítási módjai
16. Ökotechnikai munkák (talajművelés, tápanyagutánpótlás, öntözés) a gyümölcsösben.
17. Gyümölcstermő növények metszése
18. Gyümölcstermő növények koronaformái
19. Gyümölcstermő növények betakarítása és tárolása
20. Gyümölcstermő növények áruvá készítése

