
   
 

   
 

Tanuló neve: Kardos  Kinga 

Osztálya: 9.c 

Tanult szakmája: kertésztechnikus  

Gyakorlati hely neve: Renke zur Mühlen faiskola 

Gyakorlatot irányitó személy neve, beosztás: Fokko  Zur  Mühlen 

Az gyakorlati hely nagyon jól fel volt szerelve. A telephely 17 hektáros területet ölel fel, itt 

fásszárú növényekkel dolgoznak.  Az alkalmazottak száma nem sok. Átlagosan 25 ember 

szokott ott dolgozni. Köztük van 2 

kertészmester és 2-3 gyakornok is. 

Az első hét 

Az első munkanapon egyből megismerkedtünk 

a helyi szabályokkal, a munkavégzés 

időpontokkal. Így az első szünet 9:00-9:15-ig, 

az ebéd szünet 12:00-12:30 -ig tartott. Mi 

befejeztük a munkát 15:00 -kor. De a többiek 

jóval tovább maradtak. 

 

Már az első naptól kezdve a munkahelyre 7 órára  kellett bemenni. A gyülekező után egy 

kötetlennek tűnő beszélgetés közben tájékoztattak minket a napi feladatokról  

Az első héten főleg dugványoztunk és gyomláltunk.  

Dugványozott növény: Taxus bacata , Hedera helix 

Dugványozás: Nekünk teljesen új volt. Ilyet még sosem láttunk. Egy gépbe egy 

dugványozásra alkalmas földdel teli tálcát tett a vezetőnk. A gép 2 lyukat fúrt a földbe, 

nekünk az volt a feladatunk, hogy a megfelelő növényt tegyük a földbe. Az előre levágott 

növénykékből ki kellett válogatni a dugványozásra megfelelőt.  Így kellett a Taxus bacatat 

dugványozni. 

A másik növény, Hedera hélix, dugványozása már ismerősebb volt. Ezt úgy kellett 

dugványozni, hogy egy bottal négy darab lyukat teszünk a földbe és utána a növényt is bele 

dugjuk. Lyukanként egyet. 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

A dugványozáson kívül még gazoltunk is. Egy vödörbe kellett beletenni a gazt. Nem 

szabadföldi növényeket gyomláltunk, hanem cserepeseket. Egy sorban 5 vagy 4 voltunk, így 

vizsgáltuk át a növényeket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A szabadidőnkben sok dolgot csináltunk, bár az első napokban fáradtak voltunk. Kifárasztott 

az utazás és a munka. De utána elmentünk megnézni a várost, ahol megszálltunk. Bad 

Zwischenahn nagyon szép volt. Végig sétáltunk a fő utcáján, aminek a végén volt egy régi 

templom. Az olyan szép volt, hogy be is mentünk a templom kertjébe, amiről kiderült, hogy 

egy temető.   

Esténként sokat kártyáztunk és társasoztunk. De néhányszor mikor igazán csendre vágytunk, 

olvastunk is.   

Egyik délután meglátogattuk a Park der Gärtent. Fokko adott nekünk ingyen belépőket. Ez 

nagyon kedves volt tőle.  A látogatást nagyon élveztük, habár első látogatásunkkor esett az 

eső.  Nagyon sok  szép növényt látunk és az eső miatt kihasználtunk a kis kerti épületeket is.  

Hétvégén elvonatoztunk Brémába és Wilhelmshavenbe is. Fantasztikus városok.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Szavak amiket tanultam: 

secateurs  metszöolló                                   fern  páfrány 

sellotape   cellux                                            flower bud  virágrügy 

silver wire   ezüst drót                                  lichen  zuzmó 

tool   szerszám                                                moss   moha 

bucket  vödör                                                   ovary  magház 

wheelbarrow  talicska                                  perennial plant  évelő 

bark  kéreg                                                         root system   gyökérrendszer 

branch  faág                                                       shoot system  hajtás 

deciduos  lombhulató                                       semitoughstemmed   félfás 

evergreen  örökzöld                                          glossy    fényes 

 

 

 

Második hét 

A munka nem volt túl változatos, mert a nyárvégi időszak a dugványozásnak és gazolásnak 

kedvez.  Így mi is gazoltunk, dugványoztunk és fát metszettünk. 

 A metszést megmutatták, mielőtt nekiestünk. Még sosem csináltuk eddig. A fa metszésénél 

a Salixokon az ág alját meg kell fogni és a tetejétől pár centire le kell metszeni. Egy sorban 

haladva kellett levágni őket, a levágott fa ágakat egy vödörbe kellett beletenni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 Másik szinte minden reggeli szokásos feladatunk a dugványozás volt. Két növénnyel 

foglalkozunk: Taxus bacata és Ilex aqufolium 

A mostani dugványozásnál is figyelni kellett arra,  hogy egy kocka földbe egy darabot kell 

beledugni, de először meg kellett keresni a megfelelő keménységű, állapotú növényt a már 

korábban előre levágott növényhalmazból. 

 

 

Az Ilex crentát ugyanakkorára kellett levágni 

és utána egy sorba rendezni. 

 

 

Szabadidőnkben megint meglátogattuk a 

Park der Gärtent. Ezen a héten kétszer is.  

Egyszer nappal és egy másik alkalommal este is. Különleges esti program kezdődött pont az 

indulásunk előtti napon. Kár lett volna kihagyni! Az egész kert ki volt világítva és különleges 

virágkötészeti dekorációkat állítottak ki.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Hétvégén sem pihentünk. Elutaztunk Norddeich-ba egy fókatelepre.  Nagyon cukik voltak a 

fókák.  Majd strandoltunk is a hideg tengerben.  

Kedves házigazdánk meghívott minket egy jó kis grill partira. Sok finom saláta volt és husi. 

Nagyon készültek rá. Miközben a vendéglátónk készült, mi medencéztünk, mert egészen jó 

idő volt. Vacsora közben próbáltunk beszélgetni is.  

Szavak : 

Dim  matt ,  opaque nem átlátszó ,  boxtape  ragasztószalag  ,bud  rügy ,  flower nutriment  

virágtáp  ,  gardentwine  kerti zsinór  ,  pliers  csipőfofó  , shrub  cserje  ,  mellékgyökér side 

root  ,  oldalhajtás   side root   ,  topp of root  gyökércsúcs  ,  tuber  gumó  ,  journeyman  

iparos segéd  ,  Part-time helper  részmunkás  ,  trainee   tanuló  ,  greenhouse üvegház  ,  

nursery gerden   faiskóla  ,  market garden  kertészeti üzem  

  


