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Élménybeszámoló 
 

Áprilisban érkeztünk Tullba a Praskac céghez, hogy ledolgozzuk a kötelező szakmai 
gyakorlatunkat. Ez a kertészet 1875 óta működik és Ausztria egyik legnagyobb 
kertészetévé nőtte ki magát. A területe kb. 90 ha és több mint 100 ember dolgozik itt 
szezonban.  
 
 

 
Az üzlet bejárata 

 
A cég felépítése a következőképpen alakul. Négy nagyobb részre osztható a 

munkafolyamat. Az első az iroda, itt zajlanak a különböző megrendelések, 
kerttervezések, papírmunkák. A második maga az üzlet, ahol a telepről behozott 
növényeket és kiegészítőket értékesítik. 
 
 

  

Az  üzlet  belseje  
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Évelő növények árusítása asztalokon, árasztásos módszerrel. Minden fajtát tábla jelöl, mellyen 

feltüntetik a növény nevét, ültetési idejét, virágzási idejét színét, tulajdonságait. 
 

Örökzöldek kiemelt ágyásokban,                                           Mediterrán rész 
automata csepegtető öntözőkkel                                       
 
 
 
 
Amikor virágba borulnak a rododendronok. 
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 A harmadik a konténertelep, ahol a növények szaporítása és továbbnevelése 
zajlik. 

                   
 

A már kitermelt növények gyökereit hulladékkal vegyített földdel takarják 
 

 
Évelő növények tárolása nevelése, mikroszórófejes öntözés 
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Évelő 

növény fajatválaszték - részlet 
 

 
A növényeket agrofoliával takart kövecses ágyra rakják 

 
 
Előkészítő csarnok 
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Növény hadsereg 
 

 A negyedik pedig a 
szabadföldi rész, ahol a nagy 
fák, bokrok, cserjék 
kitermelése folyik. 

Szakmai gyakorlatom 
első felén a konténertelepen 
dolgoztam. A konténertelep is 
részekre osztható, mégpedig: 
rózsa, örökzöldek, fák, cserjék, 
évelők. Minden résznek van 

egy kisfőnöke, aki reggel az irodában megkapja az instrukciókat és levezényli a napot. 
 Én az évelőknél dolgoztam 6 kollegával. Kis 

csoportokban dolgoztunk és mindenkinek megvolt a 
maga dolga. Ketten a megrendeléseket szedték össze 
és szállították az előkészítő csarnokba, az én 
csoportom pedig felmérte, hogy az üzletben mennyi 
évelő fogyott el, majd a hosszú sorokban, rendezett 
évelők közül gyűjtöttük össze a hiányzó fajtákat. Az 
összegyűjtött növényeket egy csarnokba vittük, ahol 
megtisztítottuk és egyesével címkét tűztünk bele a 
cég nevével, a növényre vonatkozó információkkal és 
egy rövid ültetési tanácsadással a hátoldalán. A címke színes, és a színe jelzi az adott 
évelő árát. 

Ha a boltban nem volt szükség feltöltésre, akkor sejttálcás növényeket 
cserepeztünk és szállítottuk őket a helyükre, vagy az elhalt növényeket gyűjtöttük össze 

és raktuk a komposztba.  
 
Szakmai gyakorlatom második felében az árudában 
dolgoztam. Feladatom az volt, hogy a kertészek 
munkáját segítsem. A száraz növényeket öntözzem, 
az elszáradt leveleket, virágokat leszedjem, a 
szemetet összesöpörjem, a bevásárlókocsikat a 
helyükre toljam, a rossz helyen lévő növényeket 
visszavigyem a helyükre, hogy meglássam és 
megcsináljam a munkát. Ezen kívül az egyik 
kertésszel az aktuálisan virágzó, nagyon dekoratív 
növényeket hoztuk be a telepről, árcímkét 
ragasztottam rájuk és abból csináltunk úgynevezett 
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kirakatot. Majd, ha ezek a növények elvirágoztak 
visszavittük őket a telepre és hoztunk be ujjakat. 

Az itt töltött idő alatt sokat tanultam az 
emberekről. Megtapasztaltam mik a vásárlók 
igényei, milyen pszichológiával működik az 
árusítás és kirakat tervezés. Belepillantást 
nyertem egy cég működésébe. Közvetlen közelről 
láthattam egy áruda, egy kertészet és faiskola 
felépítését. Elsajátítottam kis trükköket és 
praktikákat a növények ápolásáról és neveléséről. 

Nagyon jól éreztem itt magam, hogy itt 
dolgozhattam több lettem. 

Amiről nem szóltam: 
Két szaktársammal együtt laktam. 
A szállásunk közvetlenül az áruda mellett lévő 
iroda tetőterében volt. Kettő szoba, egy konyha, 
mosdó és fürdőszoba állt rendelkezésünkre. A 
szobák bútorral rendelkeztek, de minden egyéb 
eszközt magunknak kellett biztosítania. 
Ételről magunknak kellett gondoskodnia, ezt úgy 
oldottuk meg hogy hetente 2-3-szor bementünk Tullnba (tőlünk ez kb. 2-3 km volt) 
biciklivel vagy autóval és a helyi üzletláncokban bevásároltunk. 
 
Munkaidő: 
Minden reggel 7-kor volt a kezdés. Sziréna hang jelezte a munka kezdetét a szüneteket 
és a munka végét. Egy mágneses kártyás rendszer segítségével tudták nyomon követni 
az irodában a munkások munkaidejét. 9-kor volt egy 20 perces reggeli szünet majd 
délben volt egy 1 órás ebédszünet, a munka délután 16 20-ig tartott, ha túlóráztunk 17 
20ig. 
Az elszámolás minden hónak első szerdáján volt, egy ablakon keresztül borítékban 
adták ki a bérünket kézpénzben. 
 
Hamar befogadtak minket és gyorsan belerázódtunk a 
munkába is. Németül és angolul értettük meg egymást. 
A munkaidőt nagyon pontosan be kellett tartani. A cég 
mottója, aminek szellemében dolgozni is kellett: 
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Mindent összevetve én nagyon jól éreztem magam, sokat kellett dolgozni, de ezt tudtuk, 
kedvesek voltak velünk és segítettek nekünk, ha kellett. Sokat tanultam. Nyugodtam 
ajánlom ezt a helyet azoknak, akik komolyan veszik a munkát, akik szakmai tippeket, 
ötleteket szeretnének elsajátítani, ellesni, mert Ausztriában sokkal nagyon kultúrája és 
ezáltal fejletsége is jobb és nagyobb ennek a szakmának. Természetesen ez alatt az idő 
alatt kötött barátságok sem utolsó szempont. 
 
Köszönöm Erasmus a lehetőséget! 


