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Három hetet voltunk Ausztriában Tulln városában, ahol a „Die Garten Tulln” nevű bemutató 

kertészetben voltunk. A kinti gyakorlattal tudtuk gyakorolni a német nyelvet, mivel csak úgy 

tudtuk megértetni magunkat az ott dolgozókkal. A Langenlois-i kertészeti iskola által sikerült 

kapcsolatba lépni a kertészettel. A megérkezésünkkor az iskola egyik tanára Andreas Kovac 

bemutatta nekünk az iskolát és elvitt minket a szálláshelyünkre.  

 

Szálláshely: 

Egy kis panzióban volt a szállásunk, amit egy család üzemeltetett. Mindenki kivette a részét a 

munkából. Hangulatos és családias volt a légkör. Közvetlen a panzió mellett volt a Duna 

ahová le lehetett járni kikapcsolódni.  

 

Tulln: 

Tulln egy szép kis város, mindent megtalál az ember, amire csak szüksége van. A 

szállásunktól pár percre eljutottunk egy nagy térre, ami Tulln központja volt. Tulln a Duna 

mellett fekszik, így szép kilátás nyílik a partról a Dunára.  

 

A legnagyobb látványosság a Die Garten Tulln, ami az önkormányzat 

segítségével jött létre. 

 

Die Garten Tulln: 

Ez a kertészet önkormányzati kézben van. 52 kert található benne, amit a Tulln környékén 

lévő kertészek építettek meg. A kertek mellé kis táblákkal leírják a kert nevét és lényegét, és, 

hogy ki csinálta. Ezzel kap egy kis reklámot a kertépítő. Kertépítő versenyt is rendeztek. Nem 

csak bemutatókertek találhatók itt, hanem több ha-os erdős terület is, ahol labirintus és 

többféle játszótér található. A kert törekszik arra, hogy vegyszermentesen kezelje a kertet. 

Inkább bio szereket használnak. A fűre tápanyag utánpótlásként giliszta humuszt szórnak. A 

kertészethez tartozik egy étterem, egy büfé és egy kis bolt, ahol szerszámokat könyveket, 

magokat, és emléktárgyakat vehetnek a látogatók. Továbbá az étterem mellett található egy 

zenélő szökőkút is. 



 
A tóban bio algaölőszert használnak, hogy megakadályozzák az algásodást.  

Nekem tetszettek azok a megoldások amikor fűz segítségével csináltak kerítést: úgy 

formálták, és metszették, hogy idővel egybefüggő kerítés alakuljon ki belőle.  

 

 
Nekem a legjobban a „paraszt kert” és az „úszótavas kertek” tetszettek.  

Jók voltak a parasztkertben a szalma bábuk és a növények. Több féle úszótavat láttunk, amik 

természetes úton szűrik meg a vizet a szennyeződésektől. 

 



 

 

 
 

Főbb munkánk a gyomlálás volt, de építettünk terméskőből száraz támfalat, szőlőt kötöztünk, 

tavat tisztítottunk, levágott füvet gyűjtöttünk, füvet kaszáltunk és füvet nyírtunk. Az 

ágyásokba pl. a paradicsom tövek közé füvet szórtunk le, hogy ne száradjon ki olyan hamar és 

a gyom se növekedjen olyan gyorsan.  

 
 

A szabad időnkben, és az esős napokon elmentünk kirándulni. Az első munkanapon esett az 

eső így nem tudtunk dolgozni, de az ott dolgozók körbevezettek minket a bemutatókertekben, 

és elmondták a hozzá kapcsolódó történeteket. Megnéztük a Melki apátságot, amelynek a 

kertjét barokk stílusban építették.  

 
Bécsben jártunk  a Schönbrunn-i kastélyban, ahol megnéztük a kilátót és a kert állatkertjét.  



 
 

Megnéztük a Praskac-ot, Ausztria egyik legnagyobb kertészeti áruházát. Itt szinte mindent 

megtalálhatott az ember, ami csak a kertjéhez kell. Valamint még megnéztük a nálunk is 

ismert Starkl áruházat.  Érdekes volt, hogy a  vízinövényeket egyszerűbben szállítják, kis 

műanyag tégelyekben. Egyesével becsomagolják, és kis kocsival el tudják kényelmesen 

hordani.  

 

 
Nagyon tetszett ez a három hét gyakorlat Ausztriában, remélem, hogy még lesz alkalmam 

eljutni ide és gyakorolni a német nyelvet és új ismereteket szerezni a kertészet területén. 


