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Egy pályázat keretében 3 hetet tölthettem el Alsó –Ausztriában a „Die Garten 

Tullnban. Szakmai fejlődésem és a nyelvtudásom szempontjából igen tanulságos 

és fejlődést hozó tapasztalat volt számomra. Megismerhettem a bemutató 

kerteket, Ausztriának egy szeletét és az ott élő kertészekkel is beszélhettem. 

 

 

Tulln: 

 
Tulln nagyon szép város, a turisták 

legkedveltebb látogatóhelye. A Duna közel van 

és van egy kisseb kikötője is, ahol a bicikli út is 

található. 

Sétáló utcák szép templomok és kávézók üdítik 

fel a helyet. 

Egy kisebb erdős részben található a Die 

Garten Tulln a bemutató kertjeivel, ahol 

bemutatják az érdeklődőknek, turistáknak a 

biokertészkedés fortélyait. 

 

 

Szálláshely: 

 
A szállásunk  a Duna partján található, egy alpesi két szintes faházhoz 

hasonlított. Mi a felső szinten laktunk az 5 ágyas szobában. Alsó szinten étterem 

működött hétköznapi nyitvatartással. 

 

A munkánkról: 

 
A Die Garten Tulln  bemutató kertjeivel mutatja be a turistáknak a bio 

kertészkedés alapjait és hogy hogyan lehet fenntartani vegyszerek nélkül egy 

kertet (zöldségek ,gyümölcsök,dísznövények,cserjék és fákat). 

A park 2004-től bővülő bemutató kertjeivel és kaland parkjaival  szórakoztatja a 

turistákat. 



Az itt dolgozók nagyon barátságosak az első nap megmutatták, hogy hol tárolják 

az eszközöket és a kerti gépeket. Munkánk során sokat dolgoztunk: főleg füvet 

nyírtunk, metszettünk és növényápolási munkákat csináltunk. 
 

 
 

Szakmai programok és hétvégi kirándulások: 

 
Hétvégenként kirándulni mentünk, így jártunk Bécsben, ahol megnéztük a 

Schönbrunni kastélyt, a kastély parkját, a Melki Apátságot és annak barokk 

kertjét. 

Bécsben megnéztük a Spanyol lovas iskolát: láttunk nagyon szép lipicai lovakat 

és rengeteg építészeti remekművet a városban. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Melk: 

 
Itt a Melki Apátságot és annak barokk kertjét látogattuk meg ahol még sok szép 

dolgot láttunk. A barokk kert nagyon harmonikusan nézett ki, minden bokor 

egyformán volt vágva. A Melki apátság múzeumát is meglátogattuk, meg a 

könyvtárát is. Több száz latin nyelvű könyv volt ott. 

 

 
 

 

Tulln és környéke: 

 

Praskac: 

 
Praskac faiskola: ide jártunk mikor rossz idő volt szakmai program keretében. 

Ez a legnagyobb faiskola hatalmas növényállománnyal és emellett sok Abies faj 

közül lehet választani.  Még rengeteg dísznövény is van itt, konténerben nevelik 

a fákat és cserjéket  és csepegtető öntöző rendszerrel öntözik a növényeket. 

 

Starkl: 

 
Starkl kertészet: itt is rengeteg növényt láttunk, de főleg dísznövények és cserjék 

voltak itt illetve kisebb bemutató kertet is láthatunk még. 

 

 


