
Kertésztechnikus szakmai gyakorlat – Németország, Bad Zwischenahn 
2022. július 30 – augusztus 14. 

 
  
 

2019-1-HU01-KA102-060815 

Útmutató a munkanapló elkészítéséhez 
 
 
A külföldi szakmai gyakorlaton résztvevő tanuló kötelezően munkanaplót vezet a kint 
töltött időszak alatt.  
 
Az első oldalon kitölti a kért adatokat. 
 
A második oldalon bemutatja a gyakorlati helyet: Hol található, milyen tevékenységekkel 
foglalkozik, mekkora a területe, milyen növényekkel foglalkozik, mennyi a dolgozók száma, 
milyen munkaterületei vannak, milyen a felszereltsége? A bemutatást egy fényképpel zárja, 
mely a gyakorlati helyről készül (pl. az épület homlokzati része). 
 
A következő oldalakon tevékenységét hetenkénti bontásban írja le a következők szerint: 
- A szakmai gyakorlat ideje alatt: A végzett munka leírása, az elsajátított új ismeretek 
bemutatása  
- A szabadidő ideje alatt: Kulturális tevékenységek bemutatása, új ismeretek a fogadó ország 
kultúrájáról 
- A hetenkénti leírás terjedelme minimum egy A/4-es oldal (12-es betűméret). 
- Hetenkénti bontásban a megadott kérdésekre válaszolni - minimum egy A/4-es oldal (12-es 
betűméret). 
 
Az utolsó oldalon egy összefoglaló résszel zárul a napló, benne leírva a legfontosabb 
(szakmai, személyes, kulturális) tapasztalatokat, élményeket 
 
A munkanapló végét keltezéssel és aláírással kell ellátni. 
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Munkanapló 
 
 

Kertésztechnikus szakmai gyakorlat 2022.07.30 – 08.14. 
 
 
 
 
 
Tanuló neve: Mészáros Dóra 
 
Osztálya: 9/c 
 
Tanult szakmája: Kertésztechnikus 
 
Gyakorlati hely neve, címe: 26160 Bad zwischenahn Renke zur Mühlen 
 
Gyakorlatot irányító személy neve, beosztása: Fokko zur Mühlen a faiskola tulajdonosa
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A gyakorlati hely bemutatása 
A faiskolát 1979-ben alapította Renke és Irmgard zur Mühlen. A faiskola régen csupán egy 
farmból indult. A faiskola ma viszont Fokko zur Mühlen tulajdona és ő a vezetője. 
 A faiskola 17 hektáros. A nettó termőterület kb 9 hektár.  
A faiskolában 25 ember dolgozik évszakonkénti besegítőkkel és gyakornokokkal.  A faiskola 
szinte minden 
növényt maga 
szaporít, ez évente 
körülbelül 1 millió 
növényt jelent. 
Főként salix, taxus 
és calluna 
termesztéséről 
híres. Növényeik 
90%-át német 
ügyfeleknek 
szállítják, de e mellet 
Hollandiába, 
Lengyelországba, 
Dániába, Ausztriába 
és Svájcba is 
értékesítenek. A 
növények locsolását 
igen érdekes módon oldották meg:  például a Salixokon öntözőrendszer megy végig (a slagos 
kábeleken lyukak vannak fúrva, amelyeken keresztül a növény hozzá jut az elegendő vízhez). 
A vizet a faiskolában lévő két tóból nyerik: szivattyúházukból óránként 90.000 liter vizet 
pumpálnak a növényeknek. Ezt a vizet természetesen egy nagy szűrővel tisztítják. A Salixal 
ellentétben a Calluna mobil öntöző kocsikkal jut hozzá a szükséges vízhez. A növények 
földjébe (és néha vizébe is) műtrágyát raknak apró golyók formájában. Növényeiket 
konténermezőkön vagy üvegházakban tárolják. A konténermezők pályái 18 méter szélesek 
és 80-120 méter hosszúak. Az üvegházakban van a legtöbb dugványuk annak érdekében, 
hogy a fiatal növények kevésbe legyenek kitéve a betegségeknek és gombáknak, így itt csak 
csapvizet használnak. 
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1-hét 
A végzett munka leírása, az elsajátított új ismeretek bemutatása: 
Mi a legtöbb időnket a hűtőházban töltöttük, ami nyáron igen kellemes a nagy melegben. A 
hűtőházban megy végbe a növények szaporítása és 
dugványozása. A dugványozás a vegetatív 
növényszaporítási eljárások egyike, mikor a növény 
szárának darabjából új egyedet nevelünk. A szaporító 
ládákat szalagon kaptuk meg, majd a méretre vágott és 
gondosan átnézett Taxus dugványokat a szaporító 
ládába szúrtuk. Egy lyukba két Taxust párhuzamosan 
elhelyeztünk. Egy ládába körülbelül 60 Taxus fér. 
Ezeket a ládákat ezután fém tálcára raktuk, majd 
mehetett is az üvegházakba kirakásra. De nem csak Taxust dugványoztunk, hanem 
borostyánt  (Hedera helix) is. Ebben az esetben a szaporító ládák rekeszei kétszer akkorák 
voltak és egy rekeszbe négy dugványt szúrtunk négyzet formában. Az első rekeszt balról 
jobbra kezdtük azért, hogy amikor kirakják őket az üvegházakba akkor ne törjenek le a 
dugványok. 

 
Emellett természetesen a gyomlálást sem hagyhattuk ki. 
Személy szerint én élveztem egy kicsit a meleg napon is 
lenni. A hűtőház nem hiába hűtő, elképesztően hideg 
volt. Legtöbbször délután vittek ki minket dugványozás 
után. Kaptunk vödröket, amelybe beledobhattuk a 
kihúzott gyomokat. Különböző állatokkal találkoztunk a 
dugványozási kalandjainkon pl. békák, nyuszik, 
különböző madarak. 
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1-hét 
Kulturális tevékenységek bemutatása, új ismeretek a fogadó ország kultúrájáról: 
 
A hét közepén kaptunk jegyeket a faiskola vezetőjétől a 
Park der Gärtenbe: 14 hektáron, több mint 90 különböző 
témájú kert és hatalmas növényválaszték van. Munka 
után átöltöztünk és úgy mentünk. Sajnos a kertek közötti 
bolyongás közben ránk szakadt az ég. Meghúztuk 
magunkat egy gyönyörű szép üvegházban. 
 
 
 

Szombaton ellátogattunk Bremába, ahol 
gyönyörű építészeti látnivalók szobrok és 
szuvenírek fogadtak. 
Nagyon sok látnivaló volt és végig kellemes 
hangulat az utcai zenészek elképesztően 
érdekessé teszik a helyet. Szinte mesebeli. Itt 
kivételesen angolul is tudtam beszélni az 
emberekkel. Sosem gondoltam volna, de 
Németországban semmi sincs angolul. Igen 

az emberek jó formán mind beszélik, de kiírva vagy vonaton bemondva angolul semmi sincs, 
csak a nagyvárosokban, mint amilyen Bremen. 
Az emberek kifejezetten kedvesek és életvidámak. Jóérzés volt ott állni Bremen közepén, 
körül nézni és látni ahogy mindenkinek megy az élete. Egyszerűen kihozott a comfort 
zónámból és hirtelen kisebbnek éreztem magam. 
 
 
Vasárnap ellátogattunk a Wilhelmshaven 
Aquariumba és itt előszőr láttam a tengert is. Egy 
csomó kagylót gyűjtöttünk és rákokat, valamint a 
parton medúzákat is láttunk. Az aquarium nem 
volt olyan nagy, mint itthon, de igazán élvezetes 
volt. Sajnos az ismeretterjesztő kijelzőkön vagy volt 
angol, vagy nem. Személy szerint nekem a 
dinoszaurusz rész lehetett volna több még akkor is, 
ha csupán aquariumnak volt kiírva, de kellemes 
meglepetés volt. 
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1-hét – válaszolj a kérdésekre: 
 
 
A héten ez tetszett a legjobban (oktatás): 
 
A szabadban való gyomlálás alatt elkaptunk egy leveli békát. A Hedera helixel való munka. 
 
 
A héten ez tetszett a legjobban (szabadidő): 
 
Bremenben való nézelődés, a szállás első napján való kártyázás 
 
 
Ezeket az új angol szavakat tanultam (angol szó + magyar jelentése) – minimum 20 db 
 

Nursery  faiskola 

Apprentice  Gyakornok  

exhibitor kiállító 

material Munka alapanyag 

starw szalma 

tuber gumó 

fir Erdei fenyő 

willow fűzfa 

yew tiszafa 

Silver fir Ezüst fenyő 

opaque Nem átlátszó 

bud rügy 

Flower nutriment Virágtáp 

gardentwine Kerti zsinór 

pliers csípőfogó 

secateurs metszőolló 

sellotape cellux 

Annual plant egynyári 

deciduous lombhullató 

Ovary  magház 
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 2-hét 
A végzett munka leírása, az elsajátított új ismeretek bemutatása: 

 
Ezen a héten a szokásos dugványtól eltérően más 
növényt is dugványoztunk. Ez a növény szúrós és 
igénytelen volt. A rekeszekbe csupán egy dugványt 
kellett beleszúrni és mehetett is tovább az 
üvegházakba. 
 
 
A dugványozáson 
kívül méretre is 

vágtunk alapanyagokat, hogy aztán be tudjuk őket 
úgyszint dugványozni. Kaptunk metszőollót és egy lapot 
amivel tökéletesen be volt szabályozva hogy, milyen 
méretre kellene vágni. A kezünkbe 2 ujjnyi magasságba 
elhelyeztük a gondosan kiválogatott dugványokat, majd 
levágtuk a megfelelő méretre. Aztán szatyorba raktuk és 
mehetett is a raktárba, ahonnan majd amikor eljön a 
dugványozás ideje, akkor majd fel tudják használni.  
 
 
A megszokott gyomlálás ezúttal is kihagyhatatlan volt és 
én kifejezetten élveztem. Ez esetben viszont új munkát 
szántak nekünk, amely nem más, mint a Salixok méretre 
vágása. Őszinte leszek: nekem ez volt a kedvencem 
mindabból, amit eddig csináltunk. A Salix ágait egy 
tenyérbe összefogtuk, majd a metszőollónkat oda mérve 
méretre vágtuk. Egy ember négy sornyi Salixot vezetett. 
Ezután a Salixok alatti öntözőrendszert meg kellett nézni 
és kidugaszolni, ha véletlenül eltömődött volna.  
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2-hét 
Kulturális tevékenységek bemutatása, új 
ismeretek a fogadó ország kultúrájáról: 
 
Pénteken munka után ellátogattunk 
Oldenburgb. Itt főként ruhát vásároltunk, 
gyertyákat, szuveníreket, amiket aztán 
hazahoztunk ajándékba. Ide kétszer is 
eljöttünk vásárlás miatt, nehogy valami 
kimaradjon az ajándék listáról. 
 
 
 
 
A szombati napunk igen zsúfolt volt. Végre elérkezett a jól megérdemelt pihenés. Végeztünk 

a munkával és egy percet sem akartunk 
kihagyni. Reggel kivonatoztunk a Norddeich 
strandra és a fókatelepre. Itt a part sokkal 
szebb volt. Nyilván meg is fürödtünk a 
tengerben, bár tele volt kicsi medúzákkal. 
Szerintem nem a csípős fajták voltak, de ez 
nem akadályozott minket meg abba, hogy 
elképesztően féljünk tőlük. Igen mély a víz és 
ha kintebb úszunk több tengeri állattal is 
találkozhatunk például tőlünk egy fóka csupán 
lepésnyire kidugta a fejét.  

 
 
 
A fókatelep egy gyönyörű parkban helyezkedett el. 
Megismerkedhettünk a fókák anatómiájával, hogy 
honnan jönnek és hogy mennyi fajta is van. Főként 
ismeretterjesztő volt, de igen mókás, modern módon 
tudták megjeleníteni például videójáték formájába. 
Egyértelműen a fókák sem maradhattak ki.  
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Délután a Park der Gärten light showra mentünk el. 
Kifejezetten gyönyörű volt és hangulatos, szerencse, 
hogy elkaptuk, mert pont az utolsó napon kezdődött. 
Minden ki volt világítva, szebbnél szebb kertek és zene 
plusz pont, akkor volt telihold. Az utolsó nap. Ez így 
valami elképesztő varázslatot adott a helynek főleg, ha 
az ember tudja, hogy 4 órán belül el kell hagynia egy 
szép helyet és 12 órás útra indul.  
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2-hét – válaszolj a kérdésekre: 
 
 
A héten ez tetszett a legjobban (oktatás): 
 
A faiskoláról való ismeretterjesztő beszélgetés. A Salix méretre vágása 
 
 
A héten ez tetszett a legjobban (szabadidő): 
 
Park der Gärten light show gyönyörű teliholddal, strand, Nordedich fóka telep 
 
 
Ezeket az új angol szavakat tanultam (angol szó + magyar jelentése) – minimum 20 db 
 

laurel babér 

larch Vörös fenyő 

ash kőris 

Fern  páfrány 

lichen zuzmó 

Pine   fenyő 

spruce lucfenyő 

Biennial kétnyári 

cutting dugvány 

Dioecious kétlaki 

dwarf törpe 

furrow barázda 

Graft Átültett fadarab 

Hybrid hybrid 

Invasive invazív 

Loam termőtalaj 

Mulch talajtakarás 

Potassium kálium 

silt iszap 

Tilth termőréteg 
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Összefoglalás: 
 
Mindent összevetve szerintem ez egy csodás lehetőség volt arra, hogy megismerjem 
Németország kultúráját és használhassam a nyelvi képességeimet. A munka megterhelő, 
egyben érdekes és felszabadító volt az állandó városi zajoktól. A programok elképesztőek 
voltak és az emberek kedvesek voltak. 


