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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 2022.07.09 – 07.23.

Tanuló neve: Hajdu Dominik

Osztálya: 10/A

Tanult szakmája: Parképítő és fenntartó technikus

Gyakorlati hely neve, címe: Renke zur Mühlen, 26160 Bad Zwischenahn, Neuenkruger Straße
16/A

Gyakorlatot irányító személy neve, beosztása: Márton Zsuzsanna, marketing kapcsolattartó,
Erasmus projektkordinátor
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A gyakorlati hely bemutatása

A Renke zur Mühlen, 26160 Bad Zwischenahn, Neuenkruger Straße 16/A-n
helyezkedik el. A faiskola 17 hektáron terül el, amelyből 9 hektáron csak a
növények helyezkednek el. Mindössze 15 munkás és 2 másod főnök (mester)
dolgozik itt, de azonban szoktak lenni diák munkások is, akik hozzánk hasonlóan
sokat tanulnak itt.
Itt található egy hűtőház, amin 600 hűtőrendszer található, hogy jól lehűtve
tartsa a műhelyet. Található egy épület, melyben a munkásoknak van egy kis
ebédlő egy kicsi konyhával, itt vannak a mosdók és az öltözők, illetve itt
raktuk le a holmijainkat is. Van a főépület ahol a főnök irodája helyezkedik
el. Vannak üvegházak és fóliaházak, és persze hatalmas konténermezők is.
Főként Salix-ot (Fűz) 100.000db, Calluna vulgaris (Csarab) 250.000db és Taxus
baccata (Tiszafa) 450.000db állítanak elő, de mind ezek mellett szoktak
borostyánt is termeszteni. Fő foglalkozása a növénytermesztés, növény
előállítása, gondozása, eladása, szaporítása.
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1-hét
A végzett munka leírása, az elsajátított új ismeretek bemutatása:

Az első nap dugványozás volt a feladatunk. Megmutatták, hogy 5 centiméteres
legyen maga a dugvány és ha hosszabb volt, akkor le kellett csípni belőle, illetve a
dugvány alján 1 centiméteren le kellett csupaszítani a kis levelektől, majd bele
kellett helyezni a szaporítóládába. Nagyjából ezt csináltuk egész héten.
A második napon Callunákat pakoltunk ládakötésbe a konténer mezőkön. Amint
meg voltunk a pakolással mentünk is dugványozni.
A harmadik napon megint Calunákat pakoltunk és dugványoztunk, de most az
egyik ott dolgozó megkért minket külön-külön, hogy menjünk vele. Megmutatta,
hogy hova kerülnek dugványozás után a növények, elmagyarázta miért kell egy
alagutas fólia alá tenni őket, mert a fiatal gyökértelen növények nem tudnak inni
(gyökér hiányában), de a fólia alatt beszorult párából leveleiken keresztül fel tudták
szívni a vizet. Amint elkezdett hajszálgyökereket növeszteni a növény, a fóliát félig
levették róla, amikor teljesen kigyökerezett az egész fóliát le szedték róla, mert
akkor már tudott min keresztül normálisan inni. Szerencsénkre éppen akkor indult
be az automatikus öntözőrendszer (el is áztunk kicsit), de legalább jót röhögtünk.
A negyedik napon szintén Calunákat pakoltunk, majd amikor készen lettünk vele
mentünk palánták közül a gyomot kiszedni, hogy ne vegye el a tápanyagot a
növény elől. miután azzal is készen lettünk mentünk vissza dugványozni.
Az ötödik napon gyomlálással kezdtünk, majd dugványozással folytattuk, más
nem igazán volt.
Dugványozás:                                                         Calluna pakolás:          Gyomlálás:
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1-hét
Kulturális tevékenységek bemutatása, új ismeretek a fogadó ország kultúrájáról:

Az első teljes napon megvendégeltek minket a panzió  vezetői egy csodálatos és finom
reggelire. Miközben finomakat ettünk, volt egy kis ismerkedés, beszélgetés, megbeszélés a
tudnivalókról. Utána tartottunk egy bevásárlást a hétre.
Az első hét hétvégéjén (szombaton) ellátogattunk a Bruns nevezetű parkba, ahol körülbelül
1000 féle rododendron és azálea található. Magát a parkot 1950-es években hozta létre Erich
és Wilhelm Bruns testvérek. Maga a park 25 hektáron terül el, ami körbesétálva 3000m.
Szebbnél szebb növények voltak ott, én nagyon élveztem, főleg, hogy a tanárnő csinált
nekünk egy kis játékot, meg kellett találni 5 növényt, minden növénynél egy tábla csoki
hevert és aki megtalálta a növényt azé lett a tábla csoki. Én a Johann Bruns-ot találtam meg.
Másnap (vasárnap) ellátogattunk a Park der Gärten-be Bad Zwischenahn-ban. Itt is volt egy
feladatunk, mégpedig, hogy keressük meg azt a növényt melyet Magyar Gyula nemesített ki
1920-ban, ami nem más, mint, a Lonicera x tellmanniana. a Park der Gärten-ben mintakertek
voltak, mind különböző tematikájú, nekem a Koi-zen kert tetszett a legjobban, egy kifinomult,
nyugtató kert tele sokféle szépen formált lombkoronájú bokrok és fákkal teli köves kert, egy
csodálatos pici tóval a közepén, és elszórtan, különböző szobrokkal,illetve volt egy Gazebo is,
ahova ki lehet ülni és onnan lehet csodálni a szép kertet. Miután körbe jártuk mind a 14
hektáros terület nagyját, utána felmentünk a kilátóba, ahonnan belehetett látni az egész
parkot.

Bruns:

Park der Gärten:
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1-hét – válaszolj a kérdésekre:

A héten ez tetszett a legjobban (oktatás):

Amikor bemutatták a dugványozást, és elmagyarázták mit is csinálnak itt, mivel foglalkoznak.
Illetve a parkok amiket meglátogattunk (Bruns, Park der Gärten) szintúgy tetszettek.

A héten ez tetszett a legjobban (szabadidő):

Amikor bementünk a városba sétálni körülnézni, és amikor elmentünk a tóhoz pancsolni
egyet a nagy hőségben.

Ezeket az új angol szavakat tanultam (angol szó + magyar jelentése) – minimum 20 db

secateurs metszőolló

bark kéreg

flower bud virágrügy

exhibitor kiállító

wire drót

nursery garden faiskola

woody fásszárú

wholesaler nagykereskedő
lichen zuzmó

annual plant egynyári

dim matt

tuber gumó

Ash Kőris

Laurel Babér

Juniper Boróka

Yew Tiszafa

Willow Fűzfa

flower nutriment virágtáp

ovary magház

shrub cserje

2019-1-HU01-KA102-060815



Kertésztechnikus szakmai gyakorlat – Németország, Bad Zwischenahn
2022. július 09 – július 23.

 

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

A hatodik napon Salix-oknál kellett gyomlálni és a sarjakat leszedni, ebédszünet után
mentünk is vissza dugványozn.
A hetedik napon gyomlálással kezdtünk, majd reggeli után mentünk borostyánokat
dugványozni.
A nyolcadik napon össze raktak egy futószalagot ami mellett kellett dugványozni.
A kilencedik napon fiatal Taxus-okat kellett visszavágni a dugványozáshoz.
A tizedik napon csak délig voltunk, mert a főnök Fokko körbevezetett minket a munkahelyen
és elmesélte mi micsoda, mi mire való, mi mit csinál, reggeli után vissza mentünk
dugványozni.
Salix-nál gyomlálás:                  Borostyán dugványozás:

Taxus visszavágása:
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2-hét
Kulturális tevékenységek bemutatása, új ismeretek a fogadó ország kultúrájáról:

Legtöbbször bementünk a városba, meg bevásároltunk a hétre.
Meg megint csináltak a panzió vezetői nekünk mennyei ebédet és csak nekem készítettek
rántothúst, mert sajnos nem szeretek sok mindent, de azt nagyon szeretem.
Illetve ellátogattunk a tóhoz és megmártóztunk egyet benne, aznap nagy kánikula volt, jól
esett a hideg víz.
Utolsó előtti nap bepakoltunk a bőröndünket.
Városnézés:

Ebéd:

Strandolás:
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2-hét – válaszolj a kérdésekre:

A héten ez tetszett a legjobban (oktatás):

A munkahelyen való körbevezetés.

A héten ez tetszett a legjobban (szabadidő):

A városban való séták.

Ezeket az új angol szavakat tanultam (angol szó + magyar jelentése) – minimum 20 db

bulb hagyma

deciduous lombhullató

Fir erdei fenyő
market garden kertészeti üzem

apprentice gyakornok

pliers csípőfogó

tool szerszám

fern páfrány

fungus gomba

florist virágkötő
wireedged ribbon drótszélű szalag

perennial plant évelő
shoot system hajtás

opaque nem áttetsző
semitoughstemmed félfás

retailer kiskereskedő

2019-1-HU01-KA102-060815



Kertésztechnikus szakmai gyakorlat – Németország, Bad Zwischenahn
2022. július 09 – július 23.

 

Összefoglalás:

Főként dugványozás volt, de volt növény pakolás és gyomlálás is. Közben vásárolni jártunk
munka után, ha kellett valami. Bad Zwischenahn-ban járkáltunk szabadidőnkben. Rengeteg
dolgot megtanultam, szakmai szempontból, Németországról illetve Bad Zwischenahn-ról,  a
nyelvről,  és rengeteget fejlődtem is benne. Sok embert megismertem a munkahelyen, és
nagyon hiányoznak, tőlük is sokat tanultam, és sokat bolondoztunk is.
A programokat nagyon élveztem. Maga az egész hely ámulatba ejtett, szép, tiszta, hangulatos
volt, egy életre szóló élmény volt ez az egész, és nagyon örülök, hogy ki juthattam az
Erasmus+ által ide.
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