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A szakmai gyakorlatom egy részét az ERASMUS program keretein belül végeztem 
2012. 5.15 és 2012 8. 15 között. Az ERASMUS iroda segítségével sikerült kapnom egy helyet 
a németországi Erfurtban. Így a 15 hetes szakmai gyakorlatomból 13 hetet itt tölthettem. Az 
ültetvény maga az erfurti főiskola, és az erfurti tanító, és kutatóintézetnek közös kutató, és 
bemutató kertje. 

A kiérkezésemkor a vonatállomásnál várt egy végzős fiú, aki segített megtalálnom a 
szállásomat, és a későbbiekben is nagyon sokat segített nekem. Szervezett programokat, és 
ahova csak ment, engem s hívott, így elég hamar az egész baráti társaságába 
beilleszkedhettem. A szállásomat elintézte nekem a főiskola egyik tanárja, így nekem afelé 
csak fizetési kötelezettségeim voltak. Maga a szállás egy 30-40 éves régi épület, de a szobák 
nagyon jó állapotban voltak. Egyedül laktam egy kétszemélyes szobában. A hatodik emeleten 
volt a szobám, így nagyon szép kilátásom volt a városra. Az ágyneműket kéthetente cserélték, 
de hetente takarították a szobát. A szintemen rengeteg külföldi volt. Az összes szomszédom 
török származású volt, de a közös konyhában találkoztam ukránokkal, románokkal, még 
spanyolokkal is. A kollégium hibája az áron kívül (280 Euró/hó) az volt, hogy nem volt 
internet benne. Így az első napokban kellett vennem egy mobil internetet, ami nem várt kiadás 
lett a gyakorlatom elején. Illetve, hogy ha mosni akartam, az gépenként 3 Euróba került, így a 
kollégium díja felment az internet nélkül is 300Euró/hó-ra. A szálláson figyeltek rá, hogy el 
tudjam tölteni az időmet. Külön TV nem volt a szobákban, de a foci EB és az olimpia idejére 
projektoron nézhettük a versenyeket. A szállás egy hatalmas nagy park végénél volt. Így 
nagyon közel volt a természet. Ez a park tartalmazott rengeteg fát, egy 1km hosszú futópályát, 
játszóteret, röplabda pályát. Így ha mozogni vágytam, nem kellett messzire mennem.  

Az első éjszakám után értem jött egy főiskolai tanár, aki elvitt az iskolába, majd a 
munkahelyemre. Az iskolában be kellett iratkoznom, ami 170 Euróba került, de cserébe 
kaptam egy bérletet, amivel ingyenesen használhattam a városi tömegközlekedést. 
Beiratkozhattam az iskolai könyvtárba is, ahol rengeteg szakkönyv volt elérhető. Ezután 
átmentünk a munkahelyemre. Megismerkedtem a főnökömmel, aki rögtön bemutatta a 
területet. Ez az elején kicsit nehézkes volt, mert akadtak nyelvi problémáim, de a 
későbbiekben mindent megértettem, az akkor elmondottakból. Az ültetvény nagyon jól 
megközelíthető villamossal, de mégis a város szélén van. Reggelente 30 percembe került a 
szállástól a munkahelybe való eljutás. Mindenki nagyon kedvesen fogadott, és nagyon hamar 
befogadtak.  
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 Az üzem egy 15ha-os gazdaság volt, ami zöldség, gyümölcs, dísznövény, és 
vidékfejlesztési ágazatokból ált. A központi épületben folyt a tanítás, de emellett volt 4-5 
növényház is, amiket megosztva használtak a zöldségesek, és a dísznövényesek. Én mivel 
gyümölcs szakirányon vagyok, így a szakmai gyakorlatomat is a gyümölcsösben kellett 
eltöltenem. Ez egy katató intézet, így az egész ültetvény kutatási célokra volt berendezve. A 
gyümölcs ágazaton van alma, cseresznye, meggy, őszibarack, kajszibarack, szilva, bodza, és 
mogyoró. Az iskolával együtt 50 főt, alkalmaznak. Reggeli és ebéd lehetőséget biztosítottak 
az iskolában. Mivel én gyakornok voltam, így nem kaphattam fizetést, de ennek cserébe 
kaptam reggelit, és ebédet. Itt a saját menzájukon főztek. Nekem minden nagyon ízlett. Itt 
tapasztaltam meg először, hogy a németek nagyon egészségesen étkeznek.  
 Thüringiában a fő gyümölcsfaj a cseresznye, így itt is ez volt a leghangsúlyosabb. 
Természetesen ez is kutatási célokra települt. Vizsgáltunk ott különböző alany-nemes 
párosításokat, kifejezetten a Regina nevezetű fajtához melyik a legjobb alany (tapasztalataim 
alapján a Gisella 5) illetve a Gisella 5 nevezetű alanyhoz melyikek a legjobb nemes. 
Különböző öntözési rendszereket is vizsgáltak. Csepegtető öntözést, talaj öntözést, illetve a 
talajban lévő öntözést, ami azt jelenti, hogy 3 öntözőcső van a talajban 20-40-60cm mélyen. 
Mindegyikhez tartozik egy nedvesség mérő, és így ha túl száraz a talaj, célzottan a megfelelő 
rétegbe jut a víz. Nem csak a különböző öntözési módokat vizsgálták, hanem a különböző 
öntözési mennyiségeket is. Onnantól hogy naponta 2liter víz/fa, az egészen 30 liter/fa/hét-ig, 
mindenféle mennyiségben vizsgálták. Ezen felül a különböző mulcsozási lehetőségeket is 
nézték a cseresznyében. Itt vizsgálták a biológiai diverzitást, és hogy az hogyan hat ki a 
gyümölcsméretre. Tapasztalataim alapján a legjobb kombináció Regina nevezető fajta 
Gisella5 alanyon, naponta 2l vízzel öntözve, fű mulcsozással. 

   
Természetesen madárháló fedte az egész cseresznyést, és így védték ki a madárkártételt, ami 
megnehezítette a mi munkánkat is, mert csak a háló kibontása után tudtunk bejutni az 
ültetvénybe. Egy parcellát kihagytak, azon különböző madárriasztókat teszteltek. Az almánál 
is vizsgálták a különböző öntözési módokat, de itt nézték, hogy esetleg egy 10cm-es domb, 
hogyan befolyásolja a termés nagyságát. Almánál jelentős volt a fajtakutatás is, valamint a 
növényvédelmi kutató részleg, ahol a különböző permetszerek vizsgálgatták lisztharmatra, 
varasodásra, és gyomnövények ellen. 
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A meggy fajra nem fordítanak nagyobb figyelmet. Németországban a meggyet csak ipari 
célokra lehet felhasználni, mert nem elég édes, hogy friss fogyasztásra alkalmas legyen. 
Ennek megfelelően csak gépi szüretre állítják be a termelést, és mivel az ipar nem fizeti meg, 
így itt nincs is öntözési lehetőség. A kajszibaracknál, és őszibaracknál a karai fagyok okoznak 
nagy problémákat. Ez a terület majdnem alkalmatlan ezeknek a fajoknak a termesztésére. 
Ezek után a szilva volt még jelentősebb faj, de sajnos itt nem vettem részt a kutatásokban, így 
nem is tudok róla több információt. A bodza, és a mogyoró fajta kísérletre  vannak beállítva, 
bár itt is nézik, hogy mennyire alkalmasak törzses koronaformára, és a termés nagyságára 
próbálják a legkedvezőbb tulajdonságú fajtát kiválasztani.  

  
 A munkaidőm 6:30-16:00ig tartott. Ebben volt egy félórás reggeli, és egy másik fél 
órás ebéd szünet. Így a napi munkaidőm 8,5 óra volt. Nagyon kedvesek voltak a 
munkatársaim. Nagyon hamar befogadtak, és nagyon jól elszórakoztunk. A főnököm nagyon 
kedves volt velem mindig. Itt megismerhettem a munkásokkal való bánásmód egy eddig 
számomra ismeretlen formáját. Ha nagyon meleg lett az idő, akkor az irodában dolgozók is 
kijöttek nekünk segíteni cseresznyét szedni, csak hogy jobban érezzük magunkat. Ha egy 
kicsit is melegebbre fordult az idő, akkor kaptunk a hűtőházból hozott hideg teát is. Az én 
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feladatom volt hetente háromszor leolvasni a feromon csapdákat, így a fontosabb kártevőket 
jobban megismerhettem. A kutatásokban is aktívan részt vettem, mert nemsokára diplomás 
leszek, így szoktattak a mérnöki feladatokhoz. Mivel az összes főnököm főiskolai tanár is 
egyben, így ha valamit kérdeztem, akkor nagyon pontosan, precízen magyarázták el. Így a 
németországi technológiába is rengeteget tanulhattam, a szaknyelvről nem is beszélve.  

  
Ha nem a kutatásokban segítettem, akkor egyszerű munkásként dolgoztam. Többszöri 
feladatunk volt a kapálás, gyomlálás, és az alanyhajtások eltávolítása is, de az utolsó 2 
hónapban csak szüretelnem kellett. A cseresznye szüretelése több mint egy hónapon keresztül 
tartott, de utána szedtük a kajszibarackot, őszibarackot, szilvát, sőt még bodzát is.  
 Munkaidő után hétköznaponként nem tudtam sok mindent csinálni, de hétvégenként a 
városban sétálgattam. Erfurt Luther Márton életében fontos város volt, így ennek megfelelően 
a 320.000fős városban több mint 50 csodálatos templom van. A főtéren a bazilika áll, ami a 
citadella mellett van. Ezt mindenkinek érdemes megnéznie. Ezenkívül a város tele van 
parkokkal, zöld területekkel.  

 
 Mivel egyedül mentem ki, így kicsit unatkoztam hétvégenként, de sok barátra tettem 
szert, és így a német nyelv tanulásában nagyot fejlődhetem. Én nagyon jól éreztem magamat, 
mert munka közben is egy nagyon baráti légkör alakult ki, ahol sokat nevettünk, és 
hülyéskedtünk. A város is nagyon szép, így nagyon örültem, hogy ebbe a városba 
kerülhettem. Mindenkinek ajánlom, hogy ide menjen el, akinél nem számít a pénz. Szerintem 
rengeteget fejlődtem ez idő alatt, úgy a nyelvben, mint a szakmában is. 


