
   
 

   
 

Munkanapló 

Nyerusai Léna 

9.c osztály 

Tanult szakma: Kertésztechnikus alapozás 

Gyakorlati hely neve, címe: Renke zur Mühlen faiskola 

Gyakorlatot irányító személy neve, beosztása: Fokko zur Mühlen a faiskola tulajdonosa 

A faiskolát 1979-ben alapította Renke és Irmgard zur Mühlen. A faiskola régen egy farm volt. 

A jelenlegi tulajdonos Fokko zur Mühlen kertésznek tanult, majd ezután Hollandiában 

dolgozott 3 évig. 2015-ben visszatért Németországba. Fokko zur Mühlen a tulajdonosa a 

faiskolának 2018 óta. A faiskola 17 hektáros és a nettó termőterület körülbelül 9 hektár. A 

faiskolában 25 ember dolgozik és a termelés irányítását két kertészmester végzi. 

Legtöbbször 2-3 gyakornokuk van. A hűtőházakban körülbelül 600 konténernyi növényt 

tárolnak. Főleg a Salix februári hűtéséhez van rá szükségük. Ez azért fontos, hogy a virágok 

ne nyíljanak ki túl hamar. A faiskolában található egy rakodóudvar. A növényeket itt 

rakodják fel a teherautókra. A növények 90%-át német ügyfeleknek adják el. Ezek általában 

kertészeti központok és temetőkertészek. Más országokban is értékesítenek, mint például: 

Hollandia, Lengyelország, Dánia, Ausztrália és Svájc. A faiskola területén található még egy 

szivattyúház, ahonnan óránként körülbelül 90.000 liter vizet tudnak a faiskolába pumpálni. 

Az öntözés mobil öntözőkocsikkal történik. Az víz tavakba folyik vissza. A legtöbb 

dugványukat a Richelhaus-ban tartják. A faiskolában szinte minden növényt maguk 

szaporítanak. A faiskolában elsősorban Taxus, Salix, Calluna, Erika és mocsári növényeket 

termesztenek. 

 

 

 



   
 

   
 

1. Hét munka: 

Az első hét elején még csak ismerkedtünk: a dolgozókkal, a hellyel és a feladattal. Mindig 

5:15-kor keltünk és siettünk dolgozni, hogy még hét óra előtt bent lehessünk. A hét első 

napján még csak dugványoztunk. Maga a dugványozás nem bizonyult bonyolult feladatnak 

mivel már jártasok voltunk benne, hiszen a suliban már tanultuk és csináltuk is egyszer. A 

növény, amivel dolgoztunk az a Taxus baccata volt, amiről szintén tanultunk az iskolában. A 

felhasznált növényt más néven úgy hívtuk, hogy material, ami annyit tesz németül, hogy 

anyag. A növényt, ami készen állt a dugványozásra azt stecklingnek hívtuk. A ládákba, amibe 

a felhasznált növényt kellett dugványozni egy futószalagon lévő gép fúrt lyukakat. A héten 

dugványoztunk Hedera helix-et is, de csak egyszer. Az első hét második napján kimentünk az 

épület mögé gyomlálni. Gyomlálás közben a gyomot egy vödörbe kellett szedni, amit később 

egy konténerbe kellett üríteni. A hét hátralévő részében csak dugványoztunk és 

gyomláltunk. 

 

1. Hét kulturális tevékenységek: 

Az első héten kaptunk jegyeket a Park der Gärtenbe, így szerdán el is mentünk megnézni a 

helyet. Gyönyörű volt. Ezek után elmentünk megnézni a híres Brémát és utcáit. A héten 

jártunk még a Wilhelmshaven kikötőben, ami nagyon szép volt. A tengerpartra is lementünk 

megnézni és kipróbálni a vizet és nagyon kellemes volt. Aztán elmentünk megnézni az 

Aquariumot és rengeteg halat meg tengeri csillagot láttunk. A héten bejártuk Bad 

Zwischenhant is, hisz azt nem lehetett kihagyni, ugyanis nagyon izgalmas hely. 

 

A héten ez tetszett legjobban az oktatásban: 

A felügyelő nagyon kedves volt és nem szidott le minket, ha valamit nem értettünk még az 

elején. A gyomlálás nagyon tetszett és hogy járművel kellett menni a helyszínre. A 

dugványozásban az tetszett, hogy a hideg házban jó hűvös volt, míg kint tűzött a nap és a 

hidegházban rengeteg fecskefészek volt, sok cuki fecskével. Így a madárcsicsergéssel még a 

hangulat is megvolt. 

A héten ez tetszett a legjobban a szabadidőben: 

Ami legjobban tetszett a héten a programok közül az szerintem az Aquarium volt és a séta 

Bad Zwischenhanban. Az Aquarium nagyon izgalmas volt és rengeteg gyönyörű halat láttam, 

plusz még madarakat is lehetett látni, meg egy cuki pici majmot. A séta Bad 

Zwischenhanban nagyon jó volt és sok dolgot láttunk.  Nem is tudok dönteni mi tetszett a 

legjobban, hiszen minden nagyon izgalmas volt: Bréma, a tenger, a séta a Park der 

Gardenben. Egyszerűen lehetetlen választani. Minden esetre ez a hét fantasztikus volt és ez 

még csak az első hét. 

 

 



   
 

   
 

Német szavak, amiket tanultam a héten: 

Material anyag 

Steckling vágás 

Moin  szia 

Tasche zacskó 

Gartner kertész 

Alles összesen 

Glas üveg 

Haus ház 

Kült hideg 

Gartnerei faiskola 

Gesundheit egézségedre 

Bereitwilling szívesen 

Einsuldigung bocsánat 

Besen seprű 

Gelb sárga 

Blüten virágzás 

Bluma virág 

Eimer vödör 

Immergrün örökzöld 

Beere bogyó 

 

2. Hét munka: 

Ezen a héten is minden reggel 5:15-kor keltünk és indultunk dolgozni. A hét elején még 

mindig csak Taxust dugványoztunk és gyomláltunk, de körülbelül kedd felé végeztünk a 

Taxus adagunkkal és belevágtunk az Ilex aquifolium dugványozásába. Az Ilex dugványozása 

egyszerűbb volt és gyorsabban is haladtunk vele, mivel egy négyzetbe csak egy növényt 

kellett rakni. Pár napig kb kettőig még Ilexet dugványoztunk, majd az egyik rokonával 

folytattuk az Ilex crenatával. A héten az épület mögé mentünk és Salix integrát metszettünk. 

A feladatunk az volt, hogy kicsi gömbökre metszük őket. A faiskola másik részén szintén 

ezeknek a növényeknek gyomláltunk a cserepeikben és köztük. A növények öntözése úgy 

nézett ki, hogy egy hosszú csőből csöpögött a víz a cserepekbe egyenesen a fák tövébe és 

nekünk át kellett nézni, hogy a cső nem csúszott-e el vagy nincs-e eltömődve. A munka 

változatos volt és a hét hátralévő részében gyomláltunk és dugványoztunk, de inkább 

gyomláltunk. 

 2. Hét kulturális tevékenységek: 

A második hét kicsit mozgalmasabb volt. Sok érdekes helyen jártunk: például a héten 

voltunk Oldenburgban várost nézni. Elmentünk megnézni egy fókatelepet, ahol nagyon cuki 

fókák voltak. A Park der Gardenben voltunk a héten kétszer is. Egyszer mivel volt egy esti 

illumination show, amikor az összes fényt felkapcsolták és kidíszítették a helyet és egyszer a 

show elött egy nappal, hogy megnézzük az előkészületeket. A sok fény és dísz nagyon 

feldobta a helyet és mivel eddig is szép volt, így csak ámultunk a lányokkal. A hétvégén a 



   
 

   
 

vendéglátónk tartott egy grill partit és nagyon jó volt. Ezek után a hétvégén még elmentünk 

Norddeichba, hogy körülnézzünk a hét lezárásaképp. 

A héten ez tetszett legjobban az oktatásban: 

A héten nagyon megörültem, amikor növényt váltottunk és nem ugyan azt kellett csinálni, 

mint előző héten. Aminek még nagyon örültem az a fák metszése, ugyanis szeretek 

metszeni. A gyomlálás is jó volt, ugyanis új terepre mentünk a faiskola más területeire. A 

héten volt egy utolsó kör a faiskolában és láthattuk, hogy hogyan aratnak arató géppel.  

A héten ez tetszett legjobban a szabadidőben: 

Ezen a héten nagyon tetszett a fókatelep, hiszen a fókák olyan aranyosak voltak. A Park der 

Gardeni éjszakai show egyszerűen csodálatos volt és az is biztos, hogy soha nem felejtem el. 

A grill partit a vendéglátóinkkal nagyon élveztem, mivel jól szórakoztunk és az étel is 

mennyei volt még a krumpli salátát is megettem, pedig nem szeretem és jó befejezése volt 

ez az utolsó munkanapunknak. Ezek voltak a kedvenc szabadidős tevékenységeim a héten. 

Német szavak, amiket tanultam a héten: 

Schwalbe fecske 

Wasser víz 

Trinkwasser ivóvíz 

Maschine gép 

Ohrring fülbevaló 

Gewürz fűszer 

Gras fű 

Baum fa 

Gymnasiast gimnazista 

Specht harkály 

wunderschön gyönyörű 

Muschel kagyló 

Zentrum központ 

Vogel madár 

Tagebuch napló 

Arbeit munka 

Mitschülerin osztálytárs 

Englisch angol 

Muttersprache anyanyelv 

Firma cég 
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