
KGM' Mg.M és KM tételsor

1. A kertészeti termesáés általános jellemzése.
2. Ahazai adottságok elemzése, értékelése a kertészeti termesáés esetében.
3. Az organikus (bio) termesáés jellemzése és helye, szerepe a világ valamint ahazai

kertészeti termelésben.
4. Zöldségtermesáés torténete.
5. Zöldségnövények szerepe atáp|áilkozásban.
6. Ztldségtermesáés a|áryazatai és j ellemzésük.
7 . Zöldségnövények származása és rendszertan szerinti csoportosítása.
8. Zöldségnövények csoportosítása élettartam és a felhasználásra kenilő résziik alapján.
9. Zoldségnövények csoportosítása ökológiai igénytik alapján.
10' Vetésforgó és növényváltás fogalma és alapelemei.
1 l. Ismertesse a zöldségtermesztésben használt vetésforgókat!
12. Vetés előtti magkezelési eljarások és a helyrevetés lehetőségei a zöldségtermesztésben.
l3. Palántanevelés és a palántákról torténő szaporítás jellemzése.
1 4. Üveggel fedett termesáő-berendezések ismertetése.
15. Fóliás létesítmények típusai és jellemzésük.
l 6. Ökotechnikai növényápolási munkák ismertetése.
l 7. Fitotechnikai növényápolási elj arások ismertetése.
1 8. Tápelemek szerepe a zöldségnÖvények tápanyagellátásban.
19. A kijuttatandőtápanyag mennyiségének meghatározásaés atrágyáaás időpontjai.
20. tntrlzés jelentősége a zöldségtermesztésben.
2|. ontÖzési célok értékelése a kertészeti termesztésben
22. ontözési módok ismertetése
23. Az öntözési időpont meghatározásának lehetőségei.
24. Ismertesse és értékelje az ontözésben használt legfontosabb alapfogalmakat
25. Érettség fogalma és a betakarítás időpontjának mighatánozása.
26. Zö|dségnövények betakarításának módjai.
27 . Téno|ásjelentősége és változatai.
28. Tárolási körülménvek és módok ismertetése.
29. Ültetési rendszereÉ, aj- és fajtatarsítás a gyümölcstermesztésben'
30. Termés-betakarítás, a szedés ideje, tervezése és végrehajtása.
31. A gyümölcstermő növények évi biológiai ciklusai.
32. A termőegyensúly fenntartása a gytimölcstermesztésben. Az alternancia.
3 3 . Magyar orszátg gyümölc stermesáése táj anként illefu e kÖrzetenként.
34. Az alany és a koronaalak hatása a tenyésztertiletre.
35. A gyümölcstermő novények termékenyülési viszonyai.
36. A világ és a magyar gyümölcstermesáés torténete és jelenlegi helyzete.
37 . A gyümölcstermő növények életszakaszai.
38. A gyümölcsfajok szedés utáni kezelése és tarolása.
3 9. A gyümölcsösök tápanyagellátása.
40. A gyümölcstermő növények rendszer- és alaktani, valamint gyakorlat csoportosítása.
4l. A gyÚmölcsültetvények terület-kiválasztása. A tertilet előkészítése, a táblák és az utak

kijelölése.
42 . A fajtav á|asnás szemp ontj ai a gytimöl csterme sáésb en.
43. Az alanykérdés a gyümölcstermesztésben. Az alma alanyai.
44. Pomoló gia tán gya, feladata, célkitÍizése, új fajtak keletkezése.
45. Nyari és őszi almafajtak ismertetése.
46. T é|i al mafajtak i smertetése.



47 . A generatív és a vegetatív szaporítás jelentősége. Gyökereztetési módok a
gyümölcsterme sztésben.

48. Gyümölcstermesztésben alkalmazott koronaformák csoportosítása és általános
jellemzésük.

49 . Az intet:.a;iv gyü möl c sü ltetvények j ell emz ése.
5 0. A kiilonböző gyümölcsfajok termőrészeinek ismertetése.
51. A szemzés, mint az egyik oltásmód részletes elemzése.
52. Agyümölcstermő növények részei' A gyökér és a hajtásrendszer.
53. oltásmódok a gyümölcstermesztésben (felsorolás és rövid jellemzés).
54. Agyümölcsültewények létesítésének feltételei. A termő gyümölcsös évi munkái.
55. A szólőtermesáés története.
56. A szőlő novényrendszertani besorolása.
57 . A világ szőlőtermesáésének rövid jellemzése.
58. A magyar szőlőtermesztés torténete és jelenlegi helyzete.
59. Ismertesse a szőlő termesztésének táji elhelyezkedését!
60. Ismertesse a szőlőtőke fas részeit!
61. Ismertesse a szőlőtőke zöld részeit!
62. A szőlőtermesztés környezeti feltételei. A szőlő talajigénye.
63. Ismertesse a szőlő klimatikus feltételeit!
64. A szőlőtőke életszakaszai és a nyugalmi időszak jellemzése.
65. A szőlő évi biológiai ciklusa és vegetációs fazisai.
66. Ismertesse a gyökeres európai vessző előállításának mentét!
67. Ismertesse az oltványkészítés menetét!
68. A tőkepótlás céljából végzett szaporítás-módok ismertetése.
69. Szőlőtiltewények létesítésének folyamatai.
70. A szőlőfajták megválasztásának szempontjai. Néhany csemegeszőlő-fajta ismertetése.
7 l . Szőlőfajták rendszerezése. Vörösbort adó szőlőfajták ismertetése.
72. SzőIőfajták leírása. Minóségi fehérbort adó fajtak ismertetése.
7 3 . T e|epitési anyag megválasztása. Alanyfajtak j ellemzése.
74. Az ültetés elékészítése és végrehajtása.
75. Az ültevények ápolása a termőrefordulásig.
76. Tőkeművelésmódok megvárlas rtása.
77. A szőlő tárnrendszerének ismertetése.
78. Ismertesse a szőlőültetvények termesztéstechnológiáj át !
79. A szőlőfeldolgozás általanos kérdései.


