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Összeállította: Horváth Ferenc  

   tankertészet-vezető helyettes 



A Tempus Közalapítvány által hirdetett Szakiskolai Fejlesztési Program keretein belül 6 fő 

dísznövénykertész tanulóval 3 hetes szakmai gyakorlatot töltöttem Ausztriában, Tulln 

városában.  

 

A szakmai programok külföldi koordinátora Andreas Kovac volt, aki a Tullnhoz közeli 

Langenlois város kertészeti szakiskolájának tanára. Az ő vezetésével látogattuk meg az 

intézményt és annak tankertészetét. Az iskola dísznövénytermesztést, kertépítést és 

virágkötészetet tanítanak. Az intézményben 200 fő tanul, a diákok szakiskolai és technikusi 

képzésben vesznek részt, a már végzett dolgozó kertészeknek pedig díszkertészeti 

mestervizsgát is szerveznek.  

 

 
Langenlois: kertészeti iskola 

 

A dísznövénytermesztési gyakorlat az 

iskola tankertészetében van. A kertészet 

a város szélén található, ahol többhajós 

fűtött növényházakban és szabadtéri 

ágyakban történik a termesztés. A 

növényházak alumínium szerkezetűek és 

polikarbonát borításúak. A házakban 

levéldísznövényeket, cserepes virágzó 

dísznövényeket, egynyáriakat, valamint 

vágó virágok közül Alstromeriát és 

Gerberát termesztenek. Ezen kívül 

fóliaborítású házakban történik a 

hajtatott zöldségnövények termesztése.   

 

 
Langenlois: kertészeti iskola tankertészete 

A külső faiskolai területeken lombhullató díszfákat, díszcserjéket, tűlevelű örökzöld 

oltványokat, valamint rózsaoltványokat termesztenek. A telepen az öntözés az összegyűjtött 

esővízre alapozott. Az ágyásokból visszafolyó „csorgalékvizet” is újrahasznosítják. A 

növényértékesítés a tankertészetben folyamatos, a kultúrákat azonban a nyári szünetre  

értékesítik. 



A 3 hetes gyakorlat mindennapjait a tullni kertek (Gärten Tulln) kertépítészeti bemutató 

kertjeiben töltöttük.  

 

 
Gärten Tulln főbejárata 

 

 

Felső-Ausztriában Tulln városában 2008-ban hozták létre ezt az állandó kertépítészeti 

kiállítást. A területet erre a célra a város 10 évre adta bérbe, mely a tullni erdőt, az Auwaldot 

is magába foglalja. Az összes terület 50 hektár. Ezen belül alakították ki a bemutató kertet, 

melyben 50 különböző koncepcióval készült díszkert található. A kerteket kerttervező és 

kertépítő cégek alkották a környék faiskoláinak és évelő kertészeteinek támogatásával. A 

kertépítők a kerteket saját költségükön és munkájukkal hozták létre. Ezért cserébe ingyenes 

reklámfelületet kapnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
                       Portugál kert                                                        Relaxációs kert 

 

A kert egészére az ökológiai alapon működő fenntartás jellemző. Ez azt jelenti, hogy 

tápanyag-utánpótlásra szerves anyagokat (komposzt, gilisztahumusz) használnak, és kizárólag 

biológiai növényvédelmet folytatnak. Ezáltal az egész terület egy közös biológiai körforgást 

alkot. Gazdag a kertek talajszerkezetének élővilága, valamint a környezetben rengeteg európai 

énekesmadár (rigófélék, pintyfélék) fészkel és talál táplálékot.  

       
                            Teraszkert                                                            Bio tó      

 

 
Praskac kertészeti áruda 

 

 

 

A mindennapi munka mellett meglátogattuk a 

környék kertészeti árudáit, jártunk Ausztria 

egyik legnagyobb évelő kertészetében, a 

Praskac faiskolában, valamint a hazánkban is 

jól ismert Starkl kertészeti központban. Itt a 

tanulók megismerkedhettek a közvetlen 

értékesítés lehetőségeivel, valamint a 

változatos árukészlettel is.  

Mindezek mellett megismerkedtünk Ausztria ezen részén található fő kulturális 

nevezetességeivel. Melkben meglátogattuk az apátságot és annak barokk ill. angol kertjét, 

valamint a főváros, Bécs nevezetességeit, Schönbrunnt, a Stephansdomot, a Parlamentet, az 

Operát és a történelmi belvárost.  

 



 
Schönbrunni kastély barokk kertje 

Összességében a három hetes szakmai gyakorlat rengeteg kertészeti tapasztalatot adott, 

mindamellett pedig megismerkedtünk Ausztria néhány kulturális nevezetességével és 

mindennapjaival. 

 

 
A Csapat 

 


