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Szakmai gyakorlatomat Anglia leggazdagabb, és az egyik legszebb megyéjében 

töltöttem. Az ország délnyugati részén található Devon megyében, egy 3500 fős falutól 3 

mérföldre kialakított bioüzemben. Az üzemet Riverford Organic Vegetables farmnak hívják., 

amely idén, az agusztusi hónap egyik legszebb napján ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. 

A cégnek még 3 kirendeltsége van Anglián belül, Cambridgeshireben, ahol 2 hektár 

fokhagymát, Észak-Yorkshireben, Hampshireben és egy Franciaországban. Az üzem 260 

hektáros területtel rendelkezik, de a folyamatosan használatban lévő csak 80 hektár. A cég 

nevéből adódóan organikus, azaz kizárólag biotermékeket állítanak elő, majd futárokkal 

családoknak, vállalkozóknak, úgymond dobozokba összeállított zöldségeket és gyümölcsöket 

szállítanak ki.  Az igényeket mindenki saját magának válogathatja, de vannak már előre 

összeállított csomagok. Példaképpen egy úgynevezett „favourites box”-ban 8 különböző és 

természetesen népszerű zöldég található (sztenderd és koktél paradicsoma, hagyma, krumpli, 

piros paprika, brokkoli, gomba) melynek ára 14,65 font és 2-3 személynek elég. 



Anglia  
  

Amikor megérkeztem Riverford Farmra, két fontos dolog keltette fel bennem az 

érdeklődést. Az első az volt, hogy hogyan is épülhet fel egy ilyen jól működő vállalkozás. A 

farm szerencsére minden válaszomra kielégítő választ tudott adni, mind nekem mind a 

munkavállalók körében. Remekül kialakították, a dolgozók kényelmét is, itt most értem az 

egyszerű szálláslehetőséget (a farm mellett volt 10m-re). valamit, a vízálló ruházatot. 

Ráadásul szerkezetileg a gazdaság úgy működik, mint egy család, mert teljesen úgy éreztem, 

hogy egy igazi kohéziós mindenkitől függetlenül és  mégis mindenkivel együt. Például 

lehetséges volt, hogy zöldséget és gyümölcsöt teljesen bérmentve a dolgozók a saját 

felhasználásukra hazavigyék. Ezért, azt hiszem ez egy jó módja annak, hogy ösztönözze és  

egy jó minőségű munkát szerezzen mindenkinek.  

A második dolog, pedig ami nagyon tetszett  a gazdaságban dolgozó különböző 

nemzetiségű munkavállalók, lényegében Kelet- és Közép Európából jöttek ide dolgozni, de 

természetesen volt francia nemzetiségű valamint olasz nemzetiségű dolgozó is. Ők szintén 

meg akarták ismerni a gazdaság működését, tapasztalatot akartak szerezni,nyelvet tanulni 

valamint itt többfajta kultúrával is megismerkedhettek. Ahol heteken, hónapokon át laktam, 

egy nagy lehetőséget volt számomra, hogy felfedezzem az élet értelmét külföldön is. 

 

 Az én tényleges feladatom a földeken érvényesülhetett. 20 hetes kint tartózkodásom 

alatt természetesen nem mindig ugyan az volt a feladatom. Március közepétől, azaz a 

megérkezésemtől kb 3-4 hétig salátát, póréhagymát és az úgynevezett PSB, azaz a tavaszi 

brokkolit szedtem. Természetesen nem volt mindig leányálom az esőben kint dolgozni, de a 

farm által adott vízálló kabát, csizma és nadrág remekül szolgált. Az én egyik kedvenc munkám 

egyébként a póréhagyma szedése volt. Óriásira megnőttek ezek a zöldségek és a talajból csak 

könnyedén kihúztuk, mivel előtte egy kultivátor meglazította a terület azon részét, ahol a 

hagymák voltak, majd egy ládába 45-50 db hagymát helyeztünk, kb 50cm-re vágva.  

A következő hónaptól, amikor már kicsit enyhült az idő megkezdődtek a palántázások.  

Póréhagymát, salátát, spenótot, mángoldot kellett a földeken palántázni. Ezeket különböző 

palántázó géppel oldottuk meg, hogy jómagam és 3 kollegám beültünk a traktor mögé, ahova 

fel volt szerelve a palántázó rész, és ütemszerűen a pakkokba pakoltok az apró palántákat, ez 

napi akár 10órát is igénybe vehetett. Ezenkívült a fóliasátrakban az öntözőrendszer elkészítése 

után, ami lényegében először gyomlálást, kapálást, akkor a csövek elhelyezését, majd fóliával 

való betakarását jelentette, paradicsomot, uborkát, újhagymát és bazsalikomot ültettünk, gépi 

segítség nélkül. A szakmai gyakorlat vége fele haladva pedig a megtermett, érett, egészséges, 
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növényvédelmi vegyszerektől mentes terméseket gyűjtöttük be. Természetesen minden 

megrendelés alapján történt. A fóliasátrakban amikor bazsalikomot szedtünk 2 féle lehetőség 

volt, egy 50grammos zacskó, valamint egy 200grammos zacskót kellett teleszedni, ezekből volt 

olyan napi akár 1000 db rendelés is. Az uborka és a paradicsom kivételt képzett, mivel ezt nem 

megrendelés alapján szedtük, hanem a paradicsom esetében szín alapján, uborka esetében pedig 

méret alapján. És itt is rengeteg termés ment az úgynevezett „grade out”-ba, ahonnan a 

dolgozók ingyen vihették haza a zöldségeket gyümölcsöket. Különféle kritériumoknak kellett 

megfelelnie az egyes növénynek, pl: az uborkánál, ha túl nagy volt, ha túl görbe volt, ha volt 

benne egy kis esztétikai hiba az már mind ment a dolgozók által kedvelt és gyakran látogatott 

helyre, a „grade out”-ba. 

 Női kollegáimmal június első hetétől, minden esőmentes napon akár napi 200-300láda 

epret is le kellett leszednünk. Ez volt talán a legbonyolultabb feladat, mivel itt tényleg csak 

szépségre, azaz az eper szépségére ment a munka. Az epreket bakhátakra ültették és a bakhátak 

között kellett egy lavórt tolni, amin volt két láda, és a ládákban 8-8 karton doboz. A lavórba 

ment a rohadt eper, amit már megenni senkinek sem volt javasolt, a kartondobozokba pedig az 

egészséges, hibátlan eper. Természetesen itt is voltak olyan gyümölcsök, amelyeknek volt egy 

két esztétikai hibája azt egy külön karton dobozba gyűjtöttük, és hazavihettük. Egy doboznak 

330grammnak kellett lennie, ezt minden megtelt láda után megmértük, traktorra tettük és a 

traktor az üzemben lévő hűtőkbe azonnal beszállította. 

A farm nem csak zöldség és gyümölcstermesztéssel foglalkozott, hanem különféle 

tejtermékek pl joghurt, tejszín, különféle sajtok (aminek lényeges mennyiségét Olaszországból 

hozatták) valamit tejek forgalmazásával is foglalkoztak, ezt már saját tehénállományból. 

Ezeken kívül még bort és húst is lehetett kapni az üzemtől, mondanom se kell, hogy 

természetesen mindent biotermékként árusítottak. 

A farmon egy nagyon hangulatos étterem is a vendégek rendelkezésére állt, ami akár 

egy kisebb esküvő, vagy szülinap, céges buli megrendezésére remek hangulatot biztosított. Az 

árak nem voltak valami kecsegtetőek, de az ott főzött ételek a pizzától elkezdve a steakeken 

keresztül ínycsiklandozó volt. 

 Az általam választott szakirány gyakorlati hátterét teljes mértékben átfogta a kint töltött 

egybefüggő szakmai gyakorlatom. A környezettudatos szakirány a zöldségek és gyümölcsök 

palántázásától, termesztésétől, a talaj pihentetésén át az öntözésig mindent magába foglalt. A 

kint töltött időm alatt, szinte minden (az éghajlat által megengedett) termesztett zöldséggel és 

gyümölccsel sikerült megismerkednem.  



Anglia  
  
 A fogadó helyem, azaz a Riverford Organic Vegetables dolgozói mindig készségesen 

segítettek bármilyen kérdés merült fel bennem. A munkakörülmények az eső ellenére kiválóan 

volt reprezentálva, ezalatt értem, hogy mindenkinek biztosították az esőkabátot, esőnadrágot, 

valamit a vízálló csizmát. A földek nagy részén egy-egy karaván is állt, ez ebéd kényelmes 

eltöltése érdekében. Kint töltött időm alatt rengeteget tanultam, amit a szakdolgozatomban és a 

jövőmben előszeretettel fogok felhasználni.  

 


