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Élménybeszámoló 

Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar 

 
1. Gyakorlati hely: 
A Kertészettudományi Kar, Dísznövénytermesztés szakirány hallgatójaként 15 hetes szakmai 
gyakorlatomat a Németországban található Tobias Dümmen Jungpflanzen GmbH & Co. KG 
cégnél töltöttem. A neves cég központja, mely több mint 40 éves múltra tekint vissza, 
Rheinbergtől körülbelül 6 km-re, Észak- Rajna- Vesztfáliában helyezkedik el. Itt 8 ha üvegház, 
mely a növénynemesítésre fókuszál és a cég laboratóriuma található. Ezenkívül Etiópiában 32 
ha, El Salvadorban 21 ha, Costa Rica-ban 8,5 ha és Olaszországban 2 ha üvegház található. A 
cég növénynemesítéssel és termesztéssel foglalkozik. Fő kultúrák: mikulásvirág, muskátli, 
petúnia, Impatiens új-guinea hibridek, verbena, calibrahoa és osteospermum. 
A cég körülbelül 150 alkalmazottat foglalkoztat, melynek majdnem teljes egésze lengyel 
származású munkás. 
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2. Munka: 
Gyakorlatom felét üvegházban töltöttem. A munka hétköznapokon reggel 7 órától délután 
háromnegyed 4-ig tartott, egy hosszabb, 45 perces ebédszünettel megszakítva. Feladatunk 
növények palántázása, gondozása, majd kiválogatása és beporzása. 
 

 
 
A cég minden évben szervez egy nyílt hetet, erre kellett növényeket előkészítenünk, nevelnünk.  
 

 
 
Újonnan gyűjtött fajokat a vírusfertőzés veszélye miatt karantén helyiségben neveltünk és 
gondoztunk. 
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Gyakorlatom második felét a cég laboratóriumában töltöttem. Reggel 6 órától délután 
háromnegyed 3-ig tartott a munkaidőm, egy 10 perces reggeli és egy 45 perces ebédszünettel 
megszakítva. Itt történt az anyanövények felszaporítása, új fajok in vitro termesztésbe vonása. 
Három fényszobában neveltük a növényeket, amelyek különböző hőmérséklettel rendelkeztek. 
Munkakörömbe tartozott még az embrió mentés. Emellett majdnem minden nap főztünk 
minimum 16 liter táptalajt, ezeket kellett műanyag dobozokba kiadagolnom.  
 

 

 
 
 

3. Értékelés 
Hatalmas köszönettel tartozom főnökömnek, aki minden héten szentelt időt a szakmai 
gyakorlatukat itt töltő hallgatók számára, bemutatta a céget, termesztést, nemesítést és 
kérdéseinkre mindig készségesen válaszolt. 

Ezen kívül a cég többi dolgozójához is bármikor fordulhattunk segítségért. 
Mivel nagyon jól éreztem magam az elmúlt 15 hétben és rengeteg érdekességet tanultam, 
szeptember közepéig maradhatok a cégnél dolgozni. 
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4. Élmények: 
 
Munkám nagy részében lengyel munkásokkal dolgoztam együtt, így sajnos a német nyelvet 
kevésbé tudtam gyakorolni.  
 
Szállásom Orsoyban volt, ami több nagyobb várostól is 6, maximum 12 km-re helyezkedett 
el. Több erasmusos diákkal kaptam közös szállást, ami egy teljesen felszerelt, 3 szobás lakás 
volt. A cégtől kapott biciklikkel mentünk a közeli városokba vásárolni, mivel a 
tömegközlekedés nagyon drága a németeknél. Dolgunkat nehezítette, hogy vasárnap minden 
bolt zárva volt, így gyakorlatilag csak egy szabad napunk volt. 
 
Szombatonként eljártunk egy közeli szórakozóhelyre, ahol a környék fiataljai töltötték 
szabadnapjukat, természetesen biciklivel! J 
 
Megjártuk Hollandiát is, Venlo-ba tekertünk át, ami körülbelül 60 km-re található tőlünk. 10 
évente rendeznek itt meg egy hatalmas kiállítást, a Floriade-t.  
Rengeteg üvegházat építettek a kiállításra, nagyon sok érdekes fajt láthattunk, szépen 
megtervezett és épített kerteket mutattak be.  
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Szabadidőmben a szomszédos településre, Budberg-be jártam át fociedzésekre az SV Budberg 
2. női csapatába. Hétvégenként meccsekre jártunk, így jutottam el például Essenbe és 
Düsseldorfba is. 
Úgy érzem nagyon jól sikerült beilleszkednem a csapatba és az itteni életbe is. 
 
 
 
A céget ajánlanám minden olyan elszánt diáknak, aki érdeklődik a dísznövények iránt és 
szeret dolgozni. Ez utóbbi nagyon fontos, mert rengeteg a munka! J 
 
 
 
 
Ha bárki szeretne bővebb információt kapni a cégről, keressen bátran!  
 
 
 
 
Orsoy, 2012. augusztus 11. 


