
Spanyolország,  Kertészmérnök  Bsc.,  2018  
  
  

Erasmus+ Tenerife 2018 

 

Az erasmus+ diploma utáni szakmai gyakorlat lehetőségéről még diplomaszerzés előtt 2-3 hónappal 
hallottam először. Párom 2017-ben részt vett egy másik Erasmus programban, melyet a Kanári-
szigeteken belül Tenerifén töltött. A pozitív élménybeszámolói rögtön meggyőztek, hogy élnem kell 
az utolsó ilyen lehetőségemmel az egyetem alatt. Mivel mindenképpen együtt szerettünk volna 
dolgozni, elkezdtünk keresni egy olyan munkahelyet, amely mindkettőnk számára érdekesnek tűnt, jó 
értékeket képvisel és ahol hasznos tudással gyarapodhatunk.  

Egy ismerős ajánlásával bukkantunk rá a szakmai gyakorlati helyünkre. Rövid internetes keresés után 
megtudtuk, hogy mivel foglalkoznak az adott helyen, felvettük velük a kapcsolatot és tudatták velünk, 
hogy szívesen fogadnának minket. A kiutazás megszervezése nem igényelt nagyobb volumenű 
műveleteket, kötelező egészség-és felelősségbiztosítást kötöttünk magunknak, majd megvettük a 
repülőjegyeket közvetlen Budapest-Tenerife járatra. Mivel Tenerife déli részén van a nemzetközi 
repülőtér, így egy 3 órás buszút várt ránk, hogy eljuthassunk a gyakorlati helyre, mely a sziget északi 
részén található. Szakmai gyakorlati helyünk egy permakultúrával foglalkozó ökofarm volt, melyet 
talajregeneráció, oktatás, valamint fenntartható növénytermesztés céljából létesítettek egy volt 
szemétlerakó helyére. Főnökeink angolul, spanyolul és még számos más nyelven folyékonyan 
beszéltek. Mivel én angol felsőfokú nyelvvizsgával rendelkeztem, viszont ez volt az első hosszabb 
távú külföldi utazásom, így az első pár héten próbáltam csiszolni az angoltudásomon, majd 
fokozatosan sajátítottam el a spanyol nyelvet, próbáltam inkább a spanyolomon fejleszteni, melyen 
A1- szinten álltam kiutazásom előtt. A gyakorlati helyre heti jelleggel érkeztek újabb és újabb 
önkéntesek különböző országokból és korcsoportból, így lehetőségem nyílt még több nyelvvel és 
különböző kultúrával megismerkedni. Szállásunk párommal egy 3 személyes sátor volt a farm 
területén 4 hónapon keresztül, amivel nem volt különösebb gondunk, hiszen a hőmérséklet a szigeten 
mérsékelt az év minden szakaszában, valamint olcsón kijöttünk, mivel bérleti díjat nem kellett érte 
fizetni. A fogadóhelyen napi kétszeri étkezést biztosítottak, heti 40 euro és napi 6 óra munkáért 
cserébe.Az ebéd és a vacsora is kizárólag vegetáriánus ételekből állt, a zöldségek nagy részét a 
farmról, valamint a még helyben nem termesztett zöldségeket a farmer marketről szereztük be, ahol 
kizárólag organikus, vegyszermentes termékeket lehetett vásárolni. Hétvégente is be kellett segíteni 
bizonyos dolgokban, főleg öntözésben és kisebb nagyobb rendszerezési feladatok ellátásában. A sziget 
különböző részein teljesen eltérő mikroklímákkal lehetett találkozni. Az északi szigetrészt főleg az 
erős, Atlanti-óceán irányából jövő szelek, erős napsütés, vulkanikus és rendkívül agyagos talaj 
jellemezi. Ezek jelentették a legfőbb kihívásokat a farmon, hiszen a talaj nehezen művelhető volt, 
emellett a trópusi gyümölcsfák gyökereinek is nehézséget jelentett áthatolni a kemény talajon a 
tápanyagokért. A szél is jelentősen hátráltatta a növényeket a fejlődésben. Teendőink tehát főleg ezen 
problémák leküzdésére irányultak. Legfőbb, egy hónapban mindenképpen elvégzendő feladatainkat 
egy táblára írtuk, ilyen például a „windbreak project”, mely a szél elleni védelem kiépítését jelentette, 
ezt főleg MM életformájú facsemeték ültetésével próbáltuk kivitelezni, ilyen például a: Syzygium 
luehmannii, Loxostylis alata, Washingtonia sp., valamint Phoenix canariensis. Ezek mellett 
próbálkoztunk Tamarix fajokkal és náddal, valamint az előbb említett pálmafajok leveleiből épített 
kerítéssel is védekezni az erős szél ellen. Ezen kívül természetesen minél több fogyasztható zöldséget 
és gyümölcsöt kellett vetni és ültetni. Ezeket általában egy kráter alakú másfél méter mély gödör 
létrehozásával tudtuk kivitelezni. A farmról származó szárazanyagok, különböző komposztok, 
valamint kinti forrásból beszerzett talajjal feltöltött gödrök közepére gyümölcsfákat ültettünk, 
melléjük általában 4-5 édesburgonya szárat dugványoztunk, ezek köré dinnyét és tököt vetettünk, 
melyek az idő elteltével szaporán nőttek, valamint tápanyagot, megfelelő talajtakarást is biztosítanak a 
későbbiekben a gyümölcsfáknak. A gyümölcsfák közül főleg mangót, papayát, cserimoját, atemoját és 
citrusféléket ültettünk. A cserimoját rendszerint manuálisan, ecsettel pollenizáltuk, mivel a szigeten 
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nem él olyan organizmus, ami képes lenne a pollent eljuttatni a magházig. Ezeken kívül 
kúszónövényeket ültettünk az épületek sarkaiba, ilyen például a maracuja, mely a szigeten bőségesen 
és szaporán terem, valamint ízletes gyümölcsöket érlelő cserjéket, mint a pitanga. A farmon 
megtalálható volt még számos Lóretekfa (moringa), melynek levelei és termése is fogyasztható, kiváló 
tápanyagforrás és számos jótékony humán élettani hatással rendelkezik, és egyéb zöldség és 
fűszernövények főleg vegyeskultúrás termesztésben, rengeteg aloe vera, yuca bokrok (Manihot 
esculenta), melynek gyökerét és leveleit is egyaránt fogyasztottuk, valamint banán. A banánt is szintén 
ilyen gödrökbe ültettük, mellé még egyéb jó nitrogén felhasználó növényeket raktunk, és a száraz wc 
folyadékelvezetését oda irányítottuk, amivel ezek a növények megtisztították a talajt úgy, hogy közben 
elegendő mennyiségű tápanyaghoz jutottak. Kórokozók a lisztharmaton és a citrusokat megtámadó 
egyéb patogéneken kívül nem igen voltak. Ezeket elemi kénnel, valamint kálium lombtrágyával 
orvosoltuk. A gyakorlat alatt megtanultuk a helyes giliszta komposzt előállítását, figyelve a nitrogén-
szén koncentráció egyensúlyára, valamint többször építettünk komposzt halmokat a farmon található 
szárazanyagokból és csirketrágyából. Az ültetés, vetés mellett a betakarítás, valamint az ételek 
készítése is fontos részét képezte a mindennapi életnek ebben a közösségben. A gyakorlat során 
vályog épületek létrehozásának módjait is elsajátítottuk, valamint jurták építésének is részesei voltunk, 
ezek mellett csepegtető öntözőrendszer kiépítését is megtanultuk. Kint tartózkodásunk alatt 
lehetőségünk volt betekintést nyerni más, permakultúrával foglalkozó farmokon zajló folyamatokba is. 
Személyes nehézséget számomra a hosszú ideig egy kis közösségben élés jelentette, valamint a 
higiéniás körülmények hosszabb távon zavaróak voltak. Emellett nehézség volt még az elegendő 
szabadidő hiánya, munka után közös ebéden, vacsorán kellett részt venni, egyéb apróbb adódó 
teendőket elvégezni, így a számítottnál többnek éreztem a napi munkaidőt, nehéz volt kiszakadni a 
közösségből, ha éppen arra volt igényem. Véleményem szerint a fogadók túlzottan spirituális 
beállítottságúak voltak, valamint az ételek nem bizonyultak elegendőnek, így a heti 40 euro mellett 
még plusz kiadások voltak a megfelelő mennyiségű étel pótlására. Legjobb tapasztalataim a különböző 
kultúrákból jövő önkéntesek megismerése, nyelvfejlesztés, rengeteg hasznos fenntartható kertészeti és 
egészséges életmódhoz köthető információ megszerzése, a helyi kultúra megismerése, a sziget 
felfedezése és a különböző problémás szituációk megoldásának megtapasztalása volt, melyeknek 
személyes fejlődésemet köszönhetem. A szakmai gyakorlatot a Learning Agreementben foglaltak 
szerint hajtottuk végre. A küldő intézmény segítségnyújtásával meg voltam elégedve, időben és 
korrekt módon válaszoltak az adódó kérdéseimre. A jövőben mindenképpen tudom hasznosítani az itt 
megszerzett tudást, magabiztosabban és több információval a birtokomban kezdhetek neki egy 
esetleges, itthoni, hasonló ökofarmon a gazdálkodásba, valamint az angol és a spanyol nyelvismeretem 
is jelentősen fejlődött a 4 hónap alatt.  

 
1.  ábra  alapanyag  vadászat  flex  yurt  építéséhez  



Spanyolország,  Kertészmérnök  Bsc.,  2018  
  
  

 
2.  ábra  ültetőgödör  feltöltése  trópusi  gyümölcsfának  

 
5.  ábra  édesburgonya  talajminták  tesztelése  

4.  ábra  Bajamar  Anaga  hegység 
3.  ábra  Igloo  építés  
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6.  ábra  giliszta  komposzt  gyűjtés  ültetéshez 

 
 
Fogadó egyetem vagy cég neve: La Escuela de la Conciencia Creativa 
  

  

  


