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A szakmai gyakorlatról szóló beszámoló 

 
A Kertészmérnök alapszakot elvégezve, diploma utáni szakmai gyakorlatra jelentkeztem Németországba. A 
korábbi, 15 hetes szakmai gyakorlatom helyszínét választottam ismét, amely a Heilsbronnban található Berghof 
Kräuter GmbH volt. Annak idején a Tanulmányi Osztály hívta fel a figyelmemet az Erasmus + pályázat 
lehetőségére. Az utazás kapcsán egyetlen probléma merült fel, mégpedig a migrációs helyzet következtében 
kialakult vágányzári menetrend a vonattal való kiutazásban, ám ez később megoldódott. 
A település Bajorország tartományban található, 26 kilométerre Nürnberg városától. A családi vállalkozásnak 5 
állandó tagja van, illetve évente körülbelül 15 idénymunkása. Mintegy 90 hektáron történik a gyógynövényfajok 
termesztése, ennek 1/3-át az Echinacea purpurea, Echinacea pallida, és Echinacea angustifolia teszi ki. 
A Berghof-Kräuter GmbH tevékenységei: 

•   Termékek forgalomba hozatalával a Biokräuterhofes Walter Sturm foglalkozik 
•   Kereskedelemre szánt friss növények és gyógyszerek előállítása 
•   Export és import friss növények és drog formájában 

Június 6-án Echinacea angustifolia ültetésével kezdtem meg a gyakorlatomat. Ezt követően több növényfaj 
gyomtalanításában vettem részt mind kézi kapával, mind gyomperzselővel. Ilyen volt többek között az Astragalus 
membranaceus, a toxikus Angelica archangelica, az Arnica montana, az Echinacea angustifolia, az Echinacea 
pallida, az Echinacea purpurea, a Scutellaria baicalensis és a Solidago virgaurea. 
Június végéig szedtük az Arnica montanat több menetben. Ezek között voltak Spanyolországból érkezett palánták 
és a Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft-hoz, tehát röviden az LfL-hez tartozó egyedek. Az Arnica több 
különböző parcellán volt megtalálható, így mindennap lehetett szedni, hiszen egy nap alatt nem értünk a végére. 
Emellett a Calendula officinalist is június végétől mindennap szedni kellett, mert körülbelül két nap után újranyílt 
ugyanazon a helyen és ez a növény is több különböző méretű földön volt elvetve. Júniusban 3 nap érkezett 1-1 
kamion, valamivel több mint 1 tonna kamillával megrakva. Ezt a mennyiséget géppel aprítottuk, délután 1 órától 
általában este 7-8 óráig. Fizikailag ez volt a legmegterhelőbb feladat.. A kamillát követően néhány alkalommal 
magunk és más cégek által betakarított Echinaceat is aprítottunk, majd a tartályokat hűtőkamionokba pakoltuk. 
Kétszer jártam Franciaországban a Weleda egyik leányvállalatánál, illetve egyszer Svájcban egy laboratóriumnál. 
Minden esetben növényeket szállítottunk megrendelésre. Sok ezer kilométert vezettem és utaztam munka, illetve 
kirándulás címszó alatt. 
Júliusban folytatódott a Calendula officinalis virágzatának gyűjtése, emellett az Echinacea  fajokat gyomtalanítottuk, 
majd takarítottuk be. 
Napi 9-10 órát dolgoztam átlagban, ez volt kevesebb és több is munkától, illetve időjárástól függően. 
Mivel a cég egy gyógynövény termesztő üzem, egészen az alapoktól kezdve figyelemmel kísérhettem a különböző 
növényekkel kapcsolatos speciális és generális feladatokat. A 9 hétig tartó közvetlen kapcsolat a növényekkel, a 
sikerek és az apró kudarcok megmutatták, mivel jár ez a szakma, és mennyire az időjárási viszontagságokra van 
utalva az ágazat. 
Mindig gyakornokként kezeltek, tehát mindig próbáltak tanítani, hasznos információkat, tanácsokat adtak és egy 
kicsit minden feladatba belekóstolhattam. 
Semmilyen hiányosságot nem fedeztem fel és nem említettek a főnökeim sem a gyakorlatom során. Legrosszabb 
élményem az volt, amikor körülbelül 100 db 15 kg-os zsákot kellett láncot alkotva az istálló felső szintjére 
felcipelnünk. Négy szlovák, három német, két lengyel és két magyar voltunk erre a feladatra. Legszebb élményeim 
azok voltak, amikor Franciaországban és Svájcban jártam, illetve amikor valakinek születésnapja volt ott a farmon 
és este összeültünk enni, inni, beszélgetni. 

A családi vállalkozás telephelye közvetlen a család háza mellett található. A tulajdonos lányánál, Johannánál 
voltam elszállásolva. Teljes ellátást kaptam, tehát a családdal reggeliztem, ebédeltem és vacsoráztam.  
Németországban is ritkaságnak számít az, amilyen nyitott gondolkodású ez a család. Nekik nem számít a 
hovatartozás, a bőrszín, a vallás és a szokások, mindent elfogadnak, mindenhez igyekeznek alkalmazkodni. 
Körülbelül 10 muszlim nő és férfi dolgozik a cégnél, velük ramadán idején meglehetősen nehéz előre tervezni. Van, 
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aki ebben az időszakban egyáltalán nem dolgozik, mások hajnal 4-5 óra tájban kezdik a munkát és jóformán 
kiszámíthatatlan, meddig fogják bírni a nagy meleg és a hosszú ideig tartó böjt miatt. 
Az ott dolgozó külföldi emberekkel jól kijöttem, a törökök évtizedek óta élnek Németországban, és bár az idősebbek 
küzdenek az idegen nyelvvel, megértetik magukat és ők is megértik amit mondanak nekik. Kedves, barátságos és 
érdeklődő emberek voltak. 
 
* Hozzájárulok ahhoz, hogy a beszámolómat az Erasmus+ program iránt érdeklődő hallgatók megkaphassák, 
elolvashassák. 
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