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Szakmai gyakorlat   

Élménybeszámoló 2014.április 7.- 2014. július 18. 

 

 

A gyakorlati hely bemutatása: A szakmai gyakorlatomat Franciaországban, a Loire-völgyében végeztem. Doué la 
Fontaine, ahol a gyakorlatomat csináltam, körülbelül 40km-re található Anjou központjától, Angerstől. Doué la 
Fontaine-t a rózsa városának is nevezik, mivel évente több mint 7millió rózsát termelnek (egész Franciaország 11 
millió rózsát termel). A szakmai gyakorlatom helyszíne egy rózsa park volt, ahova rendszeresen jöhetnek 
látogatók felfedezni a szebbnél szebb rózsákat. A ’Les chemins de la rose’ egy privát park, amely területe 
körülbelül 4 hektár. Ezen területen több, mint 1300 különböző fajta rózsa található, és ez a szám évről évre 
növekszik.  A park foglalkozik rózsák eladásával is, amelyet egy közeli rózsa termelőtől szállítanak.  

 

Az elvégzett munka bemutatása: 2014. április 7.-én kezdtem a gyakorlatomat és 2014. július 18.-án fejeztem be, 
ezzel teljesítve a 15 hetes gyakorlatot. A munkaidőm reggel 9 órától kezdődött, és délután 6 óráig tartott, közben 
2 órás ebédszünettel, így napi 7 órát dolgoztam, heti 5 napban. Mivel a park elözö tulajdonosa elhanyagolta a 
park fenntartàsàt, ezèrt a feladatom fökènt a viràgàgyàsok kitisztitàsa, a növények közti gyomok eltàvolitàsa volt. 
A parkban 2 àllando kertész dolgozott, velük dolgoztam én is.Szerencsére nagyon szimpatikusak voltak, így jó 
hangulatban telt, az amugy nem túl változatos munka. Màjusban és jùniusban kezdödtek a rozsàk nyilni, igy a 
làtogatok szàma is növekedni. Junius vége felé kezdetét vette az elnyilt rozsàk felfrissitése, ezzel együtt az 
elszàradt viràgok levàgàsa. Lévén, hogy a park foglalkozott rozsàk eladàsàval is, igy néha besegitettem az 
eladàsban is. Ez nagyszerü alkalom volt jobban megismerni az egyes fajtàkat és azok jellemzöit. 
(illatossàg,szin,magassàg stb.) Megismerhettem a remontàns és nem remontàns rozsa fajtàkat. A bokor rozsàk 
többnyire remontàns fajtàk, mig a liàn,illetve kuszo rozsa fajtàk között több a nem remontàns fajta. Juliusban 
folytatodott a park tisztogatàsa, az évelö viràgàgyàsok gyomlàlàsa,illetve az elnyílt rózsafejeklevàgàsa. 
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A szerzett tapasztalatok értékelése: Mivel egy parkban dolgoztam, igy munkàm soràn csupàn a parkban jelenlévö 
növényekkel talàlkoztam. Gyakorlatomat nem kifejezetten tartottam vàltozatosnak, és sajnos a rozsàk 
oltàsànàl,amely augusztus közepétöl veszi kezdetét, màr nem dolgoztam ott. Igy föként a kert tisztàn tartàsàban, 
àltalànosabb munkàkban vettem részt. Ezenkivül hiànyoltam a szakmai fejlödést ezen a helyen,mivel majdnem 4 
hónapig kizárólag gyomlálás, rózsafejek levágása volt a feladatom.Igy az egyetemi tanulmànyaim bövitése, 
készségeim fejlesztésében hiànyt éreztem. Mindazonàltal hasznosnak véltem a szakmai gyakorlatot,mivel  sok 
kedves embert ismerhettem meg, idegennyelv bővítésében is hasznos volt, illetve a munkatársaim ismerettségén 
keresztül sok szép helyre eljuthattam. Többek között Párizsba is.  
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A fogadohely, munkakörülmények értékelése: Egy csodàs környezetben dolgozhattam 15hétig. Kellemes 
légkörben töltöttem a gyakorlatomat, kedves munkatàrsakkal. Azonban akadtak problémák is a fogadóhelyemmel 
kapcsolatban, ami miatt más hallgatóknak nem szívesen ajánlanám ezt a helyet, mint szakmai gyakorlat 
helyszínéül. A munkaidőm többszörösen változott előzetes megbeszélés nélkül, számos reggel mentem dolgozni, 
azonban senki nem volt ott, a kapu zárva volt, így saját költségből át kellett mennem egy másik kertészetbe 
dolgozni. Előző este későn kaptam e-mailt arról, hogy másnap reggel 3órával korábban kell dolgozni mennem 
reggel. Ezen kívül az előre megbeszélt fizetést nem kaptam meg, így több kiadás volt, mint amire számítottam. 
És sajnos a várt szakmai fejlődés sem alakult így, ahogy szerettem volna, mivel igen egysíkú munkát végeztem 
15 hétig. Valamint utolsó hetemet teljesen egyedül töltöttem a parkban, nem voltak mellettem munkatársak, 
felettes, aki irányítsa a munkámat, így érthető módon azon a héten nem tanultam sokmindent. Mindent 
egybevéve igyekeztem nyitottnak lenni, és minél több tudást magamévá tenni, új ismereteket elsajátítani a 
rózsatermesztés terén. 


