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Ez volt a második alkalom, hogy Erasmus mobilitáson vettem részt. Amikor jelentkeztem MSc-re, már 
akkor tudtam, hogy ismét szeretnék egy kis időt külföldön tölteni. Fontosnak tartom a szakmai 
gyakorlatot, mert olyan dolgokat tanulhatok, ismerhetek meg, amit az egyetemen nem mondanak el és 
külföldön – Angliában – megtanulhatom az angol szakmai nyelvet is, ami szintén nagyon sokat segít a 
későbbiekben. A 3 hónapos angliai szakmai gyakorlat nem kötelező része a képzésem tantervének, 
nem kapok érte kreditet, így a tanulmányaimat sem befolyásolta.  

A gyakorlati helyemet egy volt diáktársam javasolta, aki Angliában több farmon végzett kutatást a 
szakdolgozatához kapcsolódóan. Az ő általa meglátogatott ökológiai gazdaságok listájából választottam 
ki az Ollo Fruit-ot.  

Londonból vonattal mentem Liskeard-ba, ott vártak az állomáson. Szállás és étkezés biztosítva volt 
számomra, így nem kellett sem albérletet keresnem, sem a kaja miatt aggódnom (felváltva főztünk a 
tulajjal és a másik önkéntessel). A farmot 3 éve vásárolta meg a gazda, nagyon fiatal a vállalkozás, így 
épület sincs még a területen (az első épület a közepes légterű, kéthajós fóliasátor, amit együtt 
építettünk). Egy lakókocsiban laktam a tulajjal, a komposztvécé és az egész energiaellátásunkat 
biztosító 2 db napelem panel a lakókocsi mellett volt. A farmra egyedül a víz van bekötve.  

A beilleszkedés számomra nem volt nehéz. Mindenki nagyon figyelmes és érdeklődő volt velem, és én 
barátságos és kíváncsi alkat vagyok, hasonló érdeklődésűek voltunk az ottaniakkal (pl. egyáltalán nem 
lepődtek meg azon, hogy vegetáriánus vagyok). A tulaj és az egyetlen alkalmazottja angol, és rajtam 
kívül még egy francia önkéntessel laktam együtt és dolgoztam minden nap. Nagyon jól kijöttünk 
egymással. A közös nyelv természetesen az angol volt.  

Nagyon szerettem a munkát, sokféle zöldséggel és gyümölccsel foglalkoztam, változatos feladatokat 
kaptam és sok esetben a szakmai véleményemet is kikérték. Különösen a növényvédelem terén tudtam 
hasznos tanáccsal szolgálni. Pl. a termelő nem ismerte fel a szamócatripsz kártételét, ugyanis korábban 
nem volt ilyen jellegű problémájuk, és az angol szakkönyvek sem írnak róla. Az idei extrém száraz nyár 
kedvezett a kártevő felszaporodásának, amire korábban nem volt példa Angliában.  

A szakmai gyakorlatomat a tervezett módon hajtottam végre, nem volt szükség a Learning Agreement 
for Traineeship módosítására.  

A munkaidő eléggé rugalmas volt, mindig előző nap beszéltük meg, hogy másnap hány órakor kezdjük 
a munkát. Ennek oka a szamóca-betakarítás volt. 2 naponta kellett szednünk (hétfő, szerda, péntek), és 
olyankor reggel 6 órakor kezdtük a munkát. Viszonylag sok teaszünet volt napközben, egy ebédszünet, 
és nap végére mindenki rendesen elfáradt.  

A hétvégék szabadok voltak, sokat túráztam a környéken. Nagyon rendesek voltak velem, ha kértem, 
elvittek valahová reggel és este értem jöttek kocsival. Néha közös programokat is csináltunk a 
helyiekkel, pl. tábortüzes sütögetés, focimeccs nézés egy helyi pubban, Plymouth-ban városnézés, 
tengerpart, stb.  

Sajnos idő közben tönkre mentek az akkumulátorok, így ha lement a nap, nem volt áramunk, se meleg 
vizünk, se internetünk (a napelemek működtek, csak nem tudtuk tárolni az energiát). Esős, borús 
napokon ez eléggé nyomasztó volt. De szerencsére, többnyire jó idő volt. A nyáron 100 éves 
melegrekord dőlt meg Angliában, míg ott voltam, a fű is kisült sok helyen (júliusban nagy aszály volt, 
egy csepp eső sem esett!).  
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A külföldön szerzett tapasztalataimat mindenképp hasznosítani fogom a jövőben. Sok u ́j ötletem van, 
hogy majd egyszer a saját biogazdaságomat hogyan szeretném felépíteni, milyen termelési rendszert 
szeretnék alkalmazni (pl. nem fogok agroszövetet használni ágyások talajtakarására, egyrészt mert 
rengeteg műanyagdarab marad utána a területen, ami az e ́n ökoelveimmel nem fér össze, másrészt a 
felszedett agroszövet kezelésére és tárolására nincs megfelelő megoldás, csak a baj van vele) és az 
értékesítés terén is máshogy látom már a helyzetet, mint korábban (több kisebb farm csinál közösen 
dobozrendszert, C.S.A.-t).  

 

Az Ollo Fruit vállalkozás a Mora Farmon működik, mely kb.4,6 ha-os terület, idén nyáron kapta meg az 
ökológiai minősítést 

Lent: 
Gyakornokságom első 2 hetében rengeteg 
szamócát szedtünk, később elaprózódott a termés 
és a tripszkártétel miatt nem érte meg tovább 
betakarítani  

Jobbra: 
A káposztalepke gyilkosfürkész (Cotesia glomerata) 
által „hipnotizált” lepkehernyók őrzik a gyilkosfürkész 
bábjait  
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Művészkedésre is volt egy kis időm, kavicsokra festettem és fotózgattam a vicces sárgarépákat. A 
francia önkéntes kutyája őrzi a gumicsizmáinkat. 

A fóliasátor építése: 

 

Én segítettem a műszerrel kimérni az oszlopok pontos helyét, majd gödröket ástunk és bebetonoztuk az 
alapokat  
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A szintezés, hogy minden pontosan függőlegesen legyen betonozva, kulcsfontosságú, mert később 

nem lehet változtatni. Nem volt létránk, a kocsira másztunk fel. 
 
 
 

 

Teázó fülkét is építettünk a sátorhoz 


