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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: Veiner András 
 
Osztálya:11.A 
 
Tanult szakmája: Parképítő és fenntartó technikus  
 
Gyakorlati hely neve, címe: Renke zur Mühlen, 26160 Bad Zwischenahn, Neuenkruger 
Str.16A 
 
Gyakorlatot irányító személy neve, beosztása:  Deniel, Csoport vezető 



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

 
  
 

2019-1-HU01-KA102-060815 
 

A gyakorlati hely bemutatása: 
A faiskola 17 hektáron terül el, csak a növények 9 hektárt fednek le. 15 ember dolgozik itt és 
két csoportvezető. Szoktak lenni még diák munkások is, akik itt tanulnak.   
Rakodóudvar: Márciusban adják el a Salixokat. A növények 90%-át Németországban adják el. 
A maradék 10%-ot Dániában, Hollandiában, Ausztriában adják el. 
A víztisztító 1 óra alatt 90 köbméter vizet képes megtisztítani. A víztisztító filterek 
természetesen megfogják a piszkot, de eközben magát is tisztítja, a tisztítás után visszazár a 
rendszer. 
Richelhaus: Egy évben egy millió növényt csinál a faiskola, amíg máshol a kisebb növényeket 
veszik, de itt viszont gyártják is. 
A fóliaházakhoz a vizet a városból veszik, nem a pumpákból, ami ott található, hogy a kisebb 
növények nehogy bepenészedjenek. 
Konténermezők: A legtöbb konténermező 18 méter széles és 100 méter hosszú. A 
permetező miatt 18 méter, mert maga a permetező 9-9 méter. A konténermező széltében 
3%-ot magasodik a középpontjától, hosszában pedig 0,9%-ot magasodik. 
A víz, ami nem kell, a konténertelepek közepén elhelyezkedő vízelvezető csőhálózaton át a 
vízgyűjtőbe megy. Ha megtelik, vannak vízelvezetői, amik a szabadba engedik a vizet. 
Található a faiskolában egy 218 méter mély és egy 80 méter mély kút, amelyből fel tudják 
tölteni a vízgyűjtőt. 
Növénytermesztés és öntözés: A faiskolában található 450.000 db Taxus baccata (tiszafa), 
250.000 db Caluna bulgaris és 100.000 db Salix. 
A locsolórendszer erős motorral működik, a kábelei közül egy a víz és a másik az áram. 
A locsolórendszeren ki van alakítva egy rész, amely a műtrágyás hordót tartja, majd átkötik 
rá az öntözőt, amely beműtrágyázza a növényeket. Utána egy kis vízzel picit lemossák a 
műtrágyát, hogy a növényeket nehogy megégesse. 
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1-hét 
A végzett munka leírása, az elsajátított új ismeretek bemutatása: 
Az első napon megmutatták, hogy hogyan kell dugványozni. Elmagyarázták, hogy körülbelül 
5cm magas lehet maga a dugvány. Ha hosszabb volt, akkor le kellett csípni. Továbbá a 
dugvány alján lévő egy centimétert le “csupaszítjuk”, majd a szaporító ládába rakjuk. 
Dugványoztunk egész nap. 
A második napot azzal kezdtük, hogy a konténer telepeken láda kötésben pakoltuk szét a 
Caluna-kat. Majd a nap további részében visszamentünk dugványozni. 
A harmadik nap a reggel megint a konténer telepen a Caluna-k pakolásával kezdődött. A nap 
további része a dugványozással folytatódott, majd az egyik dolgozó megkért rá, hogy menjek 
vele a kész dugványozott ládákkal az egyik üvegházba. Az üvegházban a dugványokat a 
termo fólia alá kellett rakni. Elmesélte a dolgozó, hogy maga a termo fólia a vizet, ez esetben 
a párát bent tartja a növényeknél, ez szinte 100%-kos párát jelent. Továbbá azt is elmondta, 
hogy a dugvány, amíg nincs gyökere, addig a levelein keresztül veszi fel a vizet, majd 
gyökeret növeszt. 
A negyedik nap, szintén a Caluna-k pakolásával kezdődött majd, amikor a végére értünk a 
pakolásnak átmentünk egy másik konténer telepre, ahol a palánták között kellett gyomlálni. 
A nap további részében szintén dugványozni kellett. 
Az ötödik nap reggel szintén gyomlálni kellett a palánták közül majd, a nap további részében 
dugványozni kellett. 
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1-hét 
Kulturális tevékenységek bemutatása, új ismeretek a fogadó ország kultúrájáról: 
A Bruns park meglátogatása tetszett a legjobban, amit az 1950-es években hoztak létre. A 
park 25 hektáros területén több mint 1000 féle rododendront és szabadtéri azáleát 
telepítettek. Tetszett az is, hogy a természetben lett kialakítva a park. Olyannyira, hogy a 
nagy részén, de főként a szélein a természetes fákat is meghagyták. 
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1-hét – válaszolj a kérdésekre: 
 
 
A héten ez tetszett a legjobban (oktatás): 
A héten az tetszett a legjobban, amikor az egyik munkás elmagyarázta hogyan működik a 
dugványok gyökereztetése a termo fóliák alatt. Maga a fólia igazán érdekes, mert a vizet 
átengedi és a hőt is megtartja. Ami azt eredményezi, hogy a termo fólia alatt, ahol a 
növények is vannak, szinte 100%-os a páratartalom. Azt is elmondta, hogy amíg a dugványok 
nem eresztenek gyökeret, addig a vizet a levelein keresztül veszi fel. Majd gyökeret növeszt 
magának. 
 
 
A héten ez tetszett a legjobban (szabadidő): 
A héten az tetszett, hogy a belvárosban elmentünk sétálni. Tetszettek a régi épületek és 
köztük a modern stílusú építmények is igazán jól néztek ki. Továbbá az is tetszett, hogy a tó 
mellett egy afféle “Skanzen” foglalt helyet. 
 
Ezeket az új angol szavakat tanultam (német szó + magyar jelentése) – minimum 20 db 
 

halten Tartani 

bringen Hozni, vinni 

fragen Kérdezni 

versuchen Megpróbálni 

zeigen Mutatni 

bleiben Maradni 

verstehen Érteni 

scheinen Látszani 

treffen Találkozni 

folgen Követni 

anfangen Elkezdeni 

erinnern Emlékezni 

ansehen Megnézni 

reden Szólni 

bedeuten Jelenteni 

nennen Nevezni 

ziehen Húzni 

suchen Keresni 

lassen Otthagyni 

helfen Segíteni 
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 2-hét 
A végzett munka leírása, az elsajátított új ismeretek bemutatása:  
A hatodik napon reggel kivittek egy konténer telepre, ahol a Salix-okat kellett kigyomlálni, és 
megmutatták hogyan kell leszedni a sarjakat. A reggeli szünet után visszavittek a konténer 
telepre és folytattuk a sarjazást és gyomlálást. Az ebédszünet után pedig elmentünk 
dugványozni. 
A hetedik napon a reggelt egy konténer telepen gyomlálással kezdtük. A reggeli szünet után 
elmentünk dugványozni. 
A nyolcadik napon a futószalag mellett kellett dugványozni Taxus-okat. 
A kilencedik napon a Taxus nyesedékeket kellett méretre vágni a dugványozáshoz. Úgy 
kellett a méretre vágást csinálni, hogy a kezedbe fogtál három Taxus nyesedéket. A méretre 
vágás pedig úgy történt, hogy akkorára kellett vágni, mint a három ujjad egymás mellé rakva, 
vagyis körülbelül öt centiméteresnek kellett lennie a dugványnak.  
Az utolsó napon csak délig voltunk, mert aznap délben végzett mindenki. A futószalag 
mellett kellett dugványozni Taxus-okat. 
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2-hét 
Kulturális tevékenységek bemutatása, új ismeretek a fogadó ország kultúrájáról: 
Ellátogattunk Bad Zwischenahn-ban a Park der Gärten-be, ahol a Phloxgarten (Phlox kert) 
mintakert tetszett a legjobban, mert a Phlox-nak rendkívül sokoldalú a kertben való 
felhasználási lehetősége. Fajtól függően elérheti az 5-140 centiméteres magasságot is, ezért 
felhasználható sziklakerteknél, színes aljzatként vagy talajtakaróként és szegély évelőként is. 
A tavaszi Phlox-ok kerti éve áprilisban kezdődik és szeptemberben ér véget. Számomra 
nagyon tetszett, hogy ennyi féle mintakert található ebben a parkban. 
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2-hét – válaszolj a kérdésekre: 
 
 
A héten ez tetszett a legjobban (oktatás): 
A héten az tetszett a legjobban, hogy elmagyarázták az anyanövényekről levágott 
nyesedéket összegyűjtik. Utána pedig a nyesedéket feldolgozzák dugványként. A hosszabb 
nyesedékeket visszavágják körülbelül 5 centiméteresre. A nyesedék visszavágását, hogy 
dugvány legyen, a munkások vágják vissza. Ehhez kapnak egy sablont is, amely arra szolgál, 
hogy tudják ellenőrizni a munkájukat. 
 
 
A héten ez tetszett a legjobban (szabadidő): 
A héten az tetszett a legjobban, hogy elmentünk Bad Zwischenahn-ban a tóhoz. A nagy 
melegben jól esett egy kicsit hűsölni a vízben, de a víz elég hideg volt és végül csak alig 
mentem bele a vízbe. 
 
Ezeket az új angol szavakat tanultam (német szó + magyar jelentése) – minimum 20 db 
 

Das Blatt Levél 

Die Staude Évelő 

Die Pflanzenteile Növény részei 

Der Farn Páfrány 

Die einjährige Pflanze Egynyári 

Die Blumenzwiebel Hagyma 

immergrün Örökzöld 

Der Pilz Gomba 

Der Samen Mag 

teilweise verholzend Félfás 

Der Strauch Cserje 

Die Rinde Kéreg 

Der Sängel Szár 

Der Seitentrieb Oldalhajtás 

Der Haupttrieb Főhajtás 

Der Trieb Hajtás 

Die Seitenwurzel Mellékgyökér 

laubabwerfend Lombhullató 

Die Frucht Termés 

Die Baum-/Rosenschere Metszőolló 
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Összefoglalás: 
Az első héten nagyrészt dugványozás volt, amit első nap meg is mutattak, hogy hogyan is kell 
csinálni. Továbbá a konténer telepeken a Caluna vulgaris-ok kötésben való szétpakolása. A 
konténer telepeken további gyomlálási feladatok is voltak. A héten még megismerkedtem a 
német sír kertészettel is. A német sírok nagyon gyönyörűek és időnként színpompásak is.  
A hétvégén meglátogattuk a Bruns parkot, amely számomra érdekes volt, mert 
Magyarországon “szinte nincs” olyan hely, ahol rododendron telepíthető. Majd másnap 
ellátogattunk a Park der Gärten-be, ahol sok színpompás mintakert található. A második 
héten szintén, nagyrészt dugványozás volt a fő feladat. Továbbá a Salix-ok gyomlálása és 
sarjazása. A hét során dugványozáshoz a nyesedék visszavágása volt a feladat, ezután a 
visszavágott nyesedékből a dugványozásra alkalmas darabokat a munkások elkezdik 
dugványozni. A hét utolsó pár munkanapjában a futószalag mellett kellett dugványozni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt:…2022.08.31.....   Aláírás:…Veiner..András....... 


