ERASMUS gyakorlat Hollandiában

Nyáron, 3 hónap szakmai gyakorlatot töltöttem egy évelő
kertészetben, Boskoopban, Gouda mellett, Hollandiában. A
kertészet, ahol dolgoztam, két szervezeti egységre osztható:


a termesztői részre, ahol a növényeket
termesztik és szaporítják



az eladói részre, ahol a készárut szedik össze
és teszik őket szállítóképessé

A Rijnbeek en Zoon évelő faiskola dísznövényeit
nagykereskedelemben exportálja kertészeti árudáknak és más faiskoláknak, belföldre és külföldre
egyaránt. Külföldre az Egyesült Királyságba, Németországba, Svájcba, Svédországba, Oroszországba,
és az USA-ba. Növényei közül több mint 2000 fajtát forgalmaznak. A szaporítóanyagok többségét maguk
állítják elő, de az újabb fajtákat laboratóriumból rendelik, majd ők nevelik fel a növényeket a kezdetektől a
készáruig.
A növényeket rendszeresen gyomtalanítják kézzel, hogy el ne gazosodjanak. A gyomtalanítás
különösen fontos a cserepes növényeknél, mert a gaz könnyen elfojthatja a benne lévő növényt. A
megrendelt növényeket egy számítógép segítségével állítják össze, mely megjeleníti, hogy a növény az
eladói telep melyik részén található és mennyi van belőle. Az áruösszehordók a lista alapján összeszedik
a növényeket, kitisztítják és a csarnokba szállítják. A csarnokban a kész árut műanyag dobozokba rakják
és polcos kocsikra teszik, hogy szállítóképes legyen. A polcos kocsit szállítás előtt fóliával tekerik körbe,
hogy a növény ne tudjon kiesni. Az árut a megrendelő szállíttatja el kamionnal vagy teherautóval.
A telep másik részén termesztik azokat a növényeket, amelyek a szaporítóanyagot adják.
Megrendelésre itt is adnak el növényeket, ezeket becserepezik, majd ugyanúgy, mint a kisebb fajtákat,
előre viszik és szállítóképessé teszik. A különbség az, hogy a növényeket egyszerűen csak rárakják
becserepezve a polcos kocsikra, majd befóliázzák és úgy szállítják.
A növényeladás főszezonja márciustól május végéig tart, utána nyáron a forgalom lecsökken, és
egy-egy kisebb megrendelés érkezik csak a kertészeti árudáktól. Ilyenkor elsődleges szempont a
növények gyomtalanítása, tisztántartása, valamint a kisebb növények átcserepezése.
Ősszel ismét felélénkül a növényeladás forgalma (szeptember közepétől október végéig), majd
november elejétől a frissen cserepezett növényeket fagymentes helyre viszik, hogy megvédjék őket a
hidegtől. A téli fagyok idején nincs munkavégzés, az csak februárban kezdődik újra. Akkor kezdik el a
növényeket kihordani vissza a szabadba.

Az évelő faiskola különös figyelmet fordít a marketingre is. Növénykiállításokon, versenyeken
vesznek részt, belföldön és külföldön egyaránt. Belföldön a holland nemzetközi dísznövény kiállításon,
külföldön Angliában, az Egyesült Államokban képviseltetik magukat.
A szabadidőm alatt, a hét végén bejártam Hollandia nevezetes városait. Elbicikliztem Gouda
híres sajtpiacára, Leidenbe, ahol Rembrandt született. Hágában láttam a királynő dolgozópalotáját, a
Holland-parlamentet és a Mauritshuis-t, ahol híres Rembrandt festményeket őriznek. Érdekesség, hogy
Hollandia fővárosa Amsterdam, de a parlament mégis Hágában ülésezik. Később eljutottam
Rotterdamba, és Amsterdamba is. Rotterdamban érdemes megnézni a Museum Boijmans van
Beunigent, ahol a holland, francia és olasz festészetét mutatják be korszakonként. Voltam Delftben és
Scheveningenben is. Delft festői belvárosáról és Európa egyik legrégebbi porcelángyáráról nevezetes,
Scheveningen pedig Hága híres tengerparti strandja van.
Utolsó kirándulásom Utrechtbe vezetett, ahol érdemes megnézni az Utrechti Egyetem múzeumát,
valamint a Holland vasúttörténeti parkot. Az Egyetem múzeuma igyekszik látványosan bemutatni az
orvostudomány fejlődését a múlt századtól napjainkig.
Érdemes ellátogatni Hollandiában a hangulatos sörözőkbe, mint Utrechtben az „Oude Kracht”
(öreg csatorna) mellett lévő kocsmákba, vagy bármely más helyen, ahol kedvünk tartja. A holland sörök
mellett sok belga fajta is megtalálható, amit remekül készítenek. Hollandiában kiváló különböző
nemzetiségű gyorséttermek vannak, mint a kínai, görög, surinamei, vagy török, megfizethető áron. Ha
rendszeresen múzeumot látogat az ember, akkor érdemes múzeumkártyát venni, amivel a fontosabb
helyekre ingyen belépőt kaphat.
A szakmai gyakorlatomon való részvétel alatt sok új érdekes dolgot tanultam meg. Sikerült
elsajátítanom néhány új növényszaporítási technológiát, valamint marketing szempontból megismertem,
hogy milyen minőségi kategóriák szerint osztályozzák a növényeket és idegen nyelvet is tanultam.
Mindent összevetve örülök, hogy részt tudtam venni egy külföldi gyakorlaton.
Mindenkit bíztatok arra, aki szeretne külföldi gyakorlaton részt venni, hogy ne habozzon, mert sok új
dolgot tanulhat meg kint, amit itthon nem látott még.
Végezetül néhány kép a következő oldalon Hollandiáról:

Hága, Mauritshuis

A kertészet eladói része

Én a hágai Scheveningen parton

Amsterdam híres csatornáival

Utrecht belvárosa, háttérben az öreg templom tornya

A híres goudai sajtvásár
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