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A tizenöt hetes szakmai gyakorlatomat Olaszországban, Toszkánában a faiskolák tömegéről 
híres Pistoia körzetében a F.lli Andreini Piante faiskolában töltöttem.  

A pontos címe Pistoia, Quarrata Via della Prata 25. Az odajutással nem volt semmi gondom, 
vonattal mentem Budapestről Bécsbe, ott átszálltam a Firenzei vonatra, reggel Firenzében várt 
a faiskola vezetője, aki kocsival vitt a házig. A vonaton a kalauzok beszéltek angolul is, minden 
rendben ment, egy volt a gond, hogy nagyon hosszú a vonatút. 

A faiskola dísznövények előállításával és értékesítésével foglalkozik, széles választék 
található mind földlabdás mind konténeres változatban. 

A családi vállalkozás több mint huszonöt éve alapította Riccardo és Antonio Andreini, ma a 
gyerekeik is a cégben dolgoznak három alkalmazottal kiegészítve, így az állandó munkások 
száma kilenc fő. 

Engem is bevontak teljes mértékben a munkafolyamatokba, mindenben részt vettem a 
szaporítástól az áru elküldéséig. Munkák felsorolása: cserepezés, növények nagyobb vázába 
ültetése, formára metszés, kötözés, gyomok eltávolítása, cserepes növények elrendezése a 
konténer telepen, öntöző rendszer beszerelése, karban tartása, irodai munkákban való részvétel, 
kézi öntözés, rózsák metszése, felkötözése, áru előkészítése szállításra, kamionra rakása. 

Április második hetében kezdem a gyakorlatot. amikor még elég hideg volt itt is. A 
munkaidő reggel nyolc órától délig, majd három órától hét óráig tart. Az első három hétben a 
feladatom az volt, hogy konténerező gép segítségével nagyobb vázába ültettem át Euonymus 
japonicus, Photinia x fraseri, Pittosporum tobira fajokat, fajtákat.  

Majd körülbelül egy hétig kis Cupressus sempervirens-eket cserepeztünk 9x9-es kis 
konténerekbe kézzel, gépesítés nélkül. 

Közben folyamatosan minden nap érkeztek vásárlók kisebb, nagyobb kamionokkal, akiket 
ki kellett szolgálni. Minden egyes növényt rugalmas műanyagból készült hálóba húztunk a 
szállítás megkönnyítése, a levelek megóvása érdekében. A kisebb, könnyebb árut kézzel, a 
nagyobbakat targonca segítségével raktuk a teherautóra. 

Körülbelül egy hétig az árnyék házban konténeres Rhyncospermum jasminoides fajokat 
nádaltam, kötöztem és sorba rendeztem.  

Különféle rózsa fajok nevelésével és értékesítésével is foglalkozik a faiskola, de kész 
beszemzett növényeket vásárolnak, azokat nevelik tovább.  

Az én feladatom a vad hajtások eltávolítása, a nemes visszametszése volt, majd a futó rózsák 
nádalása, kötözése. 

Júniustól a szabadföldi nagy növények öntözése is megkezdődött a feladatom volt az 
öntözőrendszer beszerelése, a már meglévő rendszer karbantartása, ellenőrzése. Csepegtető 
rendszerrel van megoldva a szabadföldi növények öntözése is, pontos biztonságos rendszer, 
minden egyes növénynek megfelelő vízmennyiséget biztosít. 

Az irodában segítettem árajánlatokat összeállítani, elküldeni, leveleket fordítani, gyakran 
tolmácsoltam angolul, olaszul egyszer-kétszer magyarul is. 

Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a faiskola megjelenésére, mindig gyommentesen tartják 
az egész területet, a konténer telepen centiméteres pontossággal rendezik sorokba a növényeket. 
Ezek a munkák elég sok időt töltöttek ki a gyakorlati tevékenységemből. 
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Mindenképp nagyon jó tapasztalatokat szereztem, bár otthon is dolgozom a családi 
faiskolánkban ezért sok dolog ismerős volt. Érdekes volt megfigyelni a hasonlóságokat és a 
különbségeket.  Majdnem minden munkát ugyanúgy végzünk otthon, viszont itt 
Olaszországban magasabb fokú a gépesítettség. Többek közt jó lenne otthon is alkalmazni azt 
a fajta szervezettséget, szinte baráti együttműködést, ami itt Pistoiában a faiskolások között 
működik. Minden faiskolás tagja a szervezetnek, gyakran tartanak gyűlést, egyetértésben 
dolgoznak. Ha érkezik egy megrendelés és nincs az a növény a faiskolában, bejárják a körzetet, 
vagy telefonálnak egymásnak és együtt készítik el az adott, sok esetben külföldi megrendelést.  

A munkakörülmények nagyon jók voltak, mert a családdal éltem és a ház gyakorlatilag a 
faiskolában van. Eleinte fura volt ez a munkaidő, de a délutáni forróságban jól esett a szieszta. 
Mindenki nagyon kedves és segítőkész volt, törekedtek arra, hogy fejlődjem szakmailag. 
Mielőtt elkezdem a gyakorlatot csak három hónapot tanultam olaszul, nagyon segítőkészek 
voltak a nyelvtanulásban is. 

A hétvégéken mindig elutaztam valamilyen városba, jártam Bolognában, Sienában, 
Montecatini-ben, Sardínia szigetén több helyen, Rómában, Firenzében, Viareggioban. Az 
olaszországi vasút rendszer nagyon jól működik, szép gyors vonatokkal kellemesen lehet 
utazni. 

Összességében úgy gondolom, hogy sikeres és nagyon jókedvű gyakorlatot teljesítettem. 
Az előtte lévő egy hónapos intenzív nyelvtanfolyamot is elvégeztem Sienában, fantasztikus 

élmény volt az is, sok nemzetközi barátságot kötöttem. A februári hónapban Sienában 
kollégiumban laktam két Spanyol és egy Lengyel lánnyal. Nagyon jó volt ez a nemzetköziség, 
az angol tudásom is sokat fejlődött. 

Az Erasmus programot mindenkinek csak ajánlani tudom, életre szóló élményeket kaptam, 
most is tartjuk a kapcsolatot a családdal. 
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