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A gyakorlat helyszínéül a Maich, a Mediterrán Agronómiai Intézet szolgált, ami az égei tenger melletti 
kisvárosban Chania-ban helyezkedik el.  Az Intézet területén elhelyezkedik többek között egy diákszálló 
és étterem, könyvtár, irodák, sportlétesítmény, konferencia- center, valamint a botanikus kert, mely a 
munkavégzés színhelye volt. A Maich különböző szakterületeken nyújt posztgraduális képzést mind a 
Görögország területéről, mind a külföldről érkezetteknek. Ilyen szakterületek például az üzleti 
gazdaságtan és menedzsment, élelmiszerminőség és kémia tanszék, fenntartható gazdálkodási formák, 
valamint kertészeti genetika és biotechnológia. 

A munkavégzés délelőtt 9-től 13 óráig a botanikus kertben és a kert egyéb részein zajlott, kivéve a 
nyáron a legforróbb hónapban, amikor a kertben eltöltött idő minimalizálódott 3 órára (munkavédelmi okok 
miatt, valamint a nyáron lelassuló vegetációs növekedés okán). A munkakörünk a kertben egy részről az 
ágyások gondozásából állt, személy szerint két ágyásért – területért - feleltem egyedül. Az itteni munka 
egy része az volt, hogy a fukuoka-módszerhez hasonlóan végeztünk a gyomirtást, ami a gyomnövények 
föld feletti részének eltávolításából és a kertben található gyompopulációk és a kultúrnövények arányának 
dinamikus egyensúlyának fenntartásából állt. Ez a feladat részletes helyi gyomnövényismeretet igényelt, 
valamint a kert egyéb növényeinek ismeretére is szükségünk volt az ápolási munkák szakszerű elvégzése 
érdekében. Az ott helyben és a korábbi tanulmányaink során szerzett ismereteink függvényében a kert 
és a növények megfigyelése szerves részét képezte a munkánknak, lehetőséget adva arra, hogy mindig 
a leg aktuálisabb problémát oldjuk meg, és a növények, valamint, hogy a munkavégzés a kert és a 
növények igényei szerint történjen. A munkáink a következőkből álltak: gyomnövény-kontrollból, öntözés, 
öntözőrendszer-javítása, különböző ápolási munkák; metszés, termésbegyűjtés stb., ültetések, 
átültetések, tervezési és szervezési feladatok, területek átalakítása és karbantartása. Ezen kívül a 
főkertben – amely botanikus kertként is funkcionál – a növényfajok feltérképezését és ezek alapján egy 
adatbázis készítését, valamint az ehhez szükséges adatgyűjtést is végeztem. A kertben található Mentha 
fajokról végeztem egy kisebb kutatást, valamint részt vettem egy programban melynek célja a kertben és 
Krétán található gyógynövények részletesebb ismertetése az érdeklődő helyiek számára, ehhez cikket 
írtam két fajról, és részt vettem a kiállításon.  

A szerzett tapasztalataimmal elégedett vagyok, számos új szakmai gyakorlati ismeretet szereztem. 
A sziklakert építése és az öntözőrendszer szerelése és beállítása során teljesen ismeretlen feladatokat 
kellett megoldanunk, a növények ápolása során is rengetegszer ütköztünk olyan problémákba melyek 
megoldásához korábbi ismereteink nem egészében voltak elégségesek, így további utána járást 
igényeltek, melyekhez jó segítséget nyújtottak a szakmai könyvek melyek a rendelkezésünkre álltak és a 
főnökünk Erika, akit felkereshettünk a problémáinkkal, megoldási elképzeléseinkkel és az új feladatokat 
előzetes konzultáció után oldottuk meg. Ezen kívül a munkatársakkal való harmonikus együttműködés, 
valamint a szervezési készségek fejlesztésének terén is új tapasztalatokra tehettem szert. 

A Maich véleményem szerint tökéletes fogadóhely volt, elégedett vagyok a munkakörülményeimmel, 
a munkaeszközök csekély hiányokkal megfelelően tudták biztosítani a munkavégzést, a munkaadóval jó 
és eredményes kapcsolatot tudtam kialakítani, a főkert és a többi terület pedig ideális helyszín volt a 
gyakorlat elvégzésére. Ezen kívül a szállással és magával az intézménnyel is elégedett voltam, a 
körülmények megfelelőek voltak, számos lehetőségünk volt a munkaidőn kívüli hasznos időtöltésre. 


