Dátum: 2014.08.12-15

Sövénynyírás
A sövény évi első nyírására tavasz végén kerítsünk sort, ezután pedig az aktív növekedési
időszak vége felé (szeptember, október) metsszünk. A sövényeket növekedésük gyorsasága
vagy egyéni igényeik szerint vágjuk. Ha elektromos sövénynyírót alkalmazunk, akkor
vigyáznunk kell a vezetékre. Dobjuk át a vállunkon, mögöttünk legyen, minél messzebb a
vágó éltől, nehogy véletlenül átvágjuk a vezetéket. A mi cégünknél benzinmotoros
sövénynyírókat használunk mely több szempontból jobb, például nem helyhez kötött és nem
áll fenn a vezeték elvágásának a veszélye. Használat előtt ellenőrizzük a sövénynyíró műszaki
állapotát.
A korszerű típusok csak két kézzel üzemeltethetők, könnyűek, védőburkolattal ellátottak.
A magas és sűrű sövény titka, ha megnő 1 m-esre, nyírjuk meg a tetejét, aztán évente 15-20
cm-t hagyjuk nőni, amíg el nem éri a kívánt magasságot. A sövénynyíráshoz a cég teljes
gépparkkal készül nap, mint nap (sövénynyíró, gereblye, seprű, lombfújó). Első lépésben
felmérjük, a sövény állapotát majd megkezdjük a nyírást.
A nyírást a sövény oldalán kell kezdeni, hogy megelőzzük a nyesedék fennakadását a
növényen. A sövény tetejétől az aljáig vágunk függőleges, egyenes vonalban. Később a
sövény tetejét vágjuk, le majd letisztítjuk róla a nyesedéket, így előjöhetnek, az elhagyott
szálak melyeket utólag levágunk. A nyesedéket a nyírás végeztével feltakarítjuk és pótkocsira
pakoljuk. Ezt a cég a saját telepére szállítja, ahol komposztálják. A nyírás végeztével
eltakarítjuk a területet és haladunk a következő területre.

Dátum: 2014.08.18-22

Fűnyírás
A fűnyírás elősegíti a gyep egészséges szaporodását, a fűszálak vastagabbak lesznek, így
könnyebben elfojtják a gyomokat. Nyírjuk gyakran a füvet, de minden alkalommal a fűszálak
hosszának legfeljebb egyharmadát távolítsuk csak el. A gyepszőnyegünket alkotó fű típusától
függően, az optimális magasság 1,5-10 cm kell legyen. Itt Észak-Németországban sokkal
többször kell füvet nyírni mivel az éghajlat kedvez a fű növekedésének. A mi cégünkben a
munkások csoportokra vannak osztva, minden csoportnak megvan a kellő felszerelése a
fűnyírás elvégzéséhez.
Három féle fűnyírási módszert alkalmaz a cégünk: kézifűnyíró, fűnyírótraktor, motoros
fűkasza (késes,damil,). A cégünk minőségi gépeket alkalmaz (STIHL,John Deere). Ezek a
márkák a szakmában a legjobbnak számítanak, könnyen kezelhetőek, könnyen javíthatóak és
megbízhatóak. A gépekhez minden ami kell (üzemanyag,damil,olaj,élező) megtalálható az
utánfutókban.

Biztonságos fűnyírás
Egyes fűnyírási módszereknél védőfelszerelésekre van szükség
-

Fülvédő használata majdnem minden gépnél kötelező
Szemüveg és rostély használata a fűkaszáknál kötelező
Munkavédelmi bakancs és hosszú zárt ruházat minden gép használatához kötelező

Dátum: 2014.08.25-29

Metszőollók
A metszőollóknak két fő típusa van.
Az egyik fő típus, a mellévágó „Bahco“ metszőollók élő fa vágásához. A mi cégünk is
ezeket a típusú metszőollókat használja. Ez a típus arról kapta a nevét, hogy a vágópenge
elsiklik a támasztópenge mellett a vágási folyamat során. A Bahco mellévágó ollók szeletelik,
a fát miközben vágnak. Ez a művelet kisebb erőt igényel, mint az egyenes vágással dolgozó
szerszámok esetében és jelentősen csökkentik a sérülésének lehetőségét.
A Bahco mellévágó metszőollók sajátossága még a “szeletelő mozgás”.





-Kisebb vágási erő szükséges.
-Kevésbé sérti a növényt.
-Kisebb kopás=hosszabb élettartam.
-Kevesebb pengetörés.

Ennek előnye, hogy az éles, felfelé ívelő penge kialakítása miatt az szeletelő mozgást végez,
mikor a fába hatol. Valamint a forgási középpont jóval a vágási pont felett helyezkedik el,
duplázva ezzel a szeletelő mozgást és megnövelve a vágásra használt vágóélt. Ennek
eredménye, a vágás kisebb erőt igényel és a penge tovább éles marad.
A másik fő típus az üllős Bahco metszőollók száraz fa vágásához.
Az “üllős” metszőollók pengéje keskenyebb és élesebb, mint a mellévágóé. Mikor kemény és
száraz fát vágunk sokkal, nagyobb erővel kell a pengének a fába hatolni. Ezért az ”üllő”-mely
tartja az ágat és szétosztja a nyomást- csökkenti a sérülést.
A mi cégünk a svájci FELCO metszőollókat szolgáltatja a munkások számára. Ezek az ollók a
legjobb minőségű ollók, a gyártó életre szóló garanciát vállal értük. Minden egyes alkatrésze
utánrendelhető és cserélhető. Ez nagy előny hisz könnyedén javítható

Dátum: 2014.09.01-05

Gyomlálás
A gyom olyan növények gyűjtőneve, amelyek jelenléte megművelt termőföldön,
virágoskertben, konyhakertben, pázsiton nem kívánatos, de nem mindig vonzó még parkban,

erdőben vagy mezőn sem, különösen, ha egy területen uralkodóvá válik. Így a kifejezés
különösen érvényes agresszíven szaporodó honos, vagy nem-honos növényekre. Másképpen
kifejezve a gyom olyan növény, amely nem kívánatos helyen nő, és amelynek az eltávolítása
a terület kultiválásának egyik fő feladata.
A kívánatosság hiányának lehet több oka is. Lehet, hogy a növény egyszerűen csúnya. Az is
lehet, hogy tolakodó magatartásával, árnyékával elnyomja a kívánatosabb, hasznosabb, vagy
szebb növényeket, vagy azoktól elvonja az öntözővizet, illetve tápanyagokat, de dudvák
hasznos növények kórokozóit is rejthetik; tüskéiknek, illetve lehet irritáló vagy mérgező
hatásuk; leveleik, magházuk az öltözethez ragadva, vagy környezetünkbe behatolva azokat
csúfíthatják. Gyomok idegesítő tulajdonsága az is, hogy ott is megjelennek (kövezett úton,
épületek mellett stb.) ahol semmiféle növényre nem lenne szükség.
A dudva elleni védekezés egyik vegyszermentes módja a mulcsozás. Ez a földfelszín takarása
valamilyen szerves, elbomló anyaggal, pl. falevél kaszált fű stb. Ha a borítás elég vastag,
akkor az alatta levő növények nem tudnak áttörni rajta. Ha nagyon gazos területen
alkalmazzuk, néha szükséges két rétegben mulcsolni, vagyis a második réteget akkor felvinni,
amikor az első rétegen kijön a dudva és már elérte a 10-15 cm-t. A következő évre az évelő
gyomok is eltűnnek, a föld szabadon bevethető.
Gyomirtószerek helyett ugyanis a kézi kapa, a tolókapa és a kézi gyomlálás alkalmas egy-egy
gyomnövény vagy gyomfolt elterjedésének megakadályozására. A kapák és változataik a talaj
felső 3-6 centiméteres rétegében gyomtalanításra, lazításra és porhanyításra alkalmasak,
emellett ezzel a talaj vízgazdálkodását javítják, mert a hajszálcsöveket mintegy elvágva
csökkentik a felszíni párolgást.
Datum: 2014.08.12-15

Heckenschnitten
Der erste Heckenschnitt pimpen unsere Frühjahr Linie am Ende des Jahres, und dann
(September, Oktober) Schneiden Sie das Ende der aktiven Wachstumsphase. Die
Wachstumsgeschwindigkeit der Schnitt von Hecken oder individuellen Bedürfnissen. Wenn
Elektro-Heckenschere verwendet wird, muss es vorsichtig mit den Leitungen sein. Über die
Schulter zu werfen, hinter heißt, je weiter die Schneidkante, dass Sie nicht versehentlich
durch den Draht geschnitten. Unsere Firma mit Motorheckenscheren Unternehmens wir
besser ist aus mehreren Gründen, beispielsweise nicht unter dem Draht und es besteht keine
Gefahr des Durchtrennens der Website. Vor der Verwendung, überprüfen Sie den technischen
Zustand der Heckenschere.
Die modernen Modelle sind mit nur zwei handbetriebenen, leicht, Schutzabdeckung
ausgestattet.
Das Geheimnis der hohen und dichten Hecke, wenn man 1m erhöht, rasieren der Spitze, und
läßt auf 15-20 cm pro Jahr wachsen, bis sie die gewünschte Höhe erreicht, dann. Die gesamte
Flotte von Heckenschnitt der Gesellschaft wird jeden Tag (Heckenschere, Harke, Besen,
Gebläse) gefertigt. In einem ersten Schritt prüfen wir den Zustand der Hecke und dem Mähen
beginnen.
Die Notwendigkeit, dem Schneiden beginnen die Seiten von Hecken, um Störungen an der
Anlage verhindern, dass die Stecklinge. Die Hecken wurden vertikal von oben nach unten in
einer geraden Linie geschnitten. Später, schneiden Sie die Spitze der Hecke, dann werden wir
es sauber aus der Ausschnitte, so kommen vorbereitet, die später aufgegeben wurden Faser
geschnitten wird. Die Scher fertig Reinigung das Schnittgut und Anhänger verpackt. Diese

Firma hat ein Werk für sich, wo es kompostiert wird. Die Scher abgeschlossen ist und wir
reinigen das Gebiet in den nächsten Bereich.

Datum: 2014.08.18-22

RasenMähen
RasenMähen fördert das Wachstum von gesunden Gras, das Gras dicker sein, wodurch es
einfacher, um das Unkraut zu unterdrücken. Schneiden Sie häufig, aber jedes Mal nicht mehr
als ein Drittel der Länge der Grashalme zu entfernen es. In Abhängigkeit von der Grasnarbe
bilden unser Modell, sollte die optimale Höhe 1,5 bis 10 cm betragen. Hier im Norden von
Deutschland haben, öfter mähen, weil das Klima begünstigt das Wachstum von Gras. Unsere
Mitarbeiter in unserem Unternehmen sind in Gruppen eingeteilt, jede Gruppe hat die
notwendige Ausrüstung für die Durchführung der Mahd.
Es gibt drei Methoden, um das Mähen Unternehmen: Handrasenmäher, Rasentraktor,
Motorsense (Messer, Damilschnur). Das Unternehmen setzt auf hochwertige Maschinen
(STIHL, John Deere). Diese Marken gelten als die besten in der Branche, einfach zu
bedienen, zuverlässig und leicht zu reparieren. Die Maschinen müssen wir alle (Treibstoff,
Angelschnur, Öl, Schärfen) in den Anhänger gefunden.
Sicheres Mähen
Einige Mähen Verfahren wird Schutzausrüstung erforderlich
- Tragen Sie einen Gehörschutz in fast jede Maschine erforderlichen Schutz
- Gläser und Rost mit dem optionalen motorsense
- Obligatorische Verwendung von Sicherheitsschuhe und Arbeitskleidung für alle Kraft lange
geschlossen

Gartenschere
Die Gartenschere gibt es zwei Haupttypen .
Eine der wichtigsten Arten von Seitenschneider "Bahco" Hochentaster zum Schneiden von
lebenden Bäumen. Unser Firma verwendet diese Typen. Dieses Modell hat seinen Namen, die
Schneidklingenträger von der Klinge während des Schneidvorgangs vernachlässigt. Bahco
nächsten Schere geschnitten, während das Holz geschnitten. Dieser Vorgang erfordert
weniger Kraft als bei einem geraden Schnitt in der Arbeitsinstrument und die Chancen der
Schäden deutlich zu verringern.
Die nächsten Schneid Bahco Hochentaster verfügen selbst der "Schneidebewegung."
• Minor erforderlichen Schnittkraft.
• -Nicht verstößt gegen die Anlage.

• Minor tragen = längere Lebensdauer.
• -Weniger Messerbruch.
Der Vorteil ist, dass aufgrund der Entwicklung einer starken Aufwärtsbewegung
Schneidklinge durchführt, wenn er in das Holz eindringt. Sowie das Drehzentrum liegt weit
über dem Cutoff-Punkt und die Verdoppelung der Schneidebewegung und die Erhöhung der
Schneidkante zum Schneiden.
Die andere Haupttyp üllős Bahco Gartenschere zum Schneiden von trockenem Holz.
Die "üllős" Klinge Hochentaster schmaler und schärfer als die Seitenschneider. Wenn harte
und trockene Holz aus einer viel größeren Kraft geschnitten für die Klinge, um das Holz
eindringen. Daher ist die "Amboss" -Welche den Zweig hält und verteilt drückenVerletzungen zu verringern.
Unsere Firma bietet die Schweizer FELCO Gartenscheren Arbeiter. Diese Schere Schere mit
der besten Qualität, lebenslange Garantie auf der Herstellerfirma für sie. Jede Komponente
kann neu angeordnet und ausgetauscht werden. Dies ist ein großer Vorteil, denn man kann
leicht repariert werden

Dátum: 2014.09.01-05

Unkraut
Ein Unkraut ist ein Pflanzensammler Namen, deren Anwesenheit die Anbauflächen,
Blumengarten, Gemüsegarten, ist der Rasen nicht wünschenswert, aber nicht immer
attraktiver Park, Wald oder Feld, entweder, vor allem, wenn ein Bereich dominant wird. So
gilt der Begriff besonders aggressiv wachsenden nativen oder nicht-einheimischen Pflanzen.
In anderen Worten, ist ein Unkraut eine Pflanze, die nicht wünschenswert ist auf eine Frau
und eine Entfernung von einer der Hauptaufgaben der Kultivierung des Landes.
Der Wunsch Defizit könnte mehrere Gründe haben. Vielleicht ist die Pflanze einfach hässlich.
Es ist auch möglich, dass die aufdringliche Verhalten, ist bevorzugt, die Schatten der mehr
nützliche oder schöne Pflanzen zu unterdrücken, lenken von oder Bewässerung Wasser und
Nährstoffe, aber auch Unkraut nützlich Pflanzenpathogene zu verbergen; Dornen, oder es
kann irritierend oder toxische Effekte; Blätter, Samen, um den Anzug stecken in ihrem Haus,
oder sie werden durchdringen unsere Umwelt csúfíthatják. Unkraut störende Eigenschaft ist,
dass es auch gezeigt (gepflasterte Straße, neben Gebäuden, etc. ..) Wo keine Pflanzen nicht
notwendig wäre.
Ein chemisch-freie Weise des Schutzes gegen Unkraut Mulchen. Dies ist ein Bodenbelag von
einigen organischen Materialien zersetzen, zB. Blätter gemähtem Gras, etc .. Wenn die
Beschichtung dick genug ist, können die Pflanzen nicht darunter zu bekommen. Wenn sie in
sehr schmächtig Bereichen, manchmal ein oder zwei Schichten mulcsolni, das heißt, die
zweite Schicht sollte angewendet werden, wie die erste Schicht des Unkraut kommt heraus
eingesetzt und hat 10-15 cm erreicht. Das folgende Jahr, die mehrjährige Unkräuter sind weg,
das Land frei eingesetzt.

Ist es, die Hand Hacke zu verhindern, ist das Rad Hacke und Jäten von Hand für eine
Ausbreitung von Unkraut oder Unkraut Patch anstelle von Herbiziden. Die Hacken und
Variationen in der oberen Bodenschicht von 3-6 Zentimeter Jäten, entspannen und bröckelt
geeignet, ebenso wie mit dem Boden zur Verbesserung der Wasserführung , weil das Haar um
Rohre geschnitten werden, um Oberflächenverdunstung zu reduzieren.

Kultúr Program

Résztvevő neve:

Dátum:

Németh Ádám

2014.08.09

Kultúrprogramunk a Wilhelmshaveni hajómúzeum volt. A múzeumot 1988 ban alapították és
később 1998-ban nyitott meg. Az épületei egy régi hajógyár helyén állnak. A múzeumnak
évente 100000 látogatója van. A létesítmény katonai hajókat és tengeralattjárókat tart a
kíváncsi közönség számára. Két hadihajó és egy tengeralattjáró van kiállítva a látogatók
számára. Én a legérdekesebbnek a tengeralattjárót tartottam. A múzeum fő épületében eredeti
emléktárgyakat és képeket mutatnak be. A járműveket tökéletes pontossággal restaurálták és
folyamatosan karban tartják. Tetszett, hogy be lehetett menni a járművek belsejébe és annak
helységeibe. A múzeumot körülbelül 2 óra alatt jártuk körbe és nagyon tetszett.
Name der Teilnehmenden Person
Németh Ádám

Bericht
Beszámoló

Vorbereitungswoche
2014.08.04-10

2014.08.04 Hétfő
Reggel 8 órakor indultunk el az iskola kapujából Németország felé 10 diákkal és két
kísérővel. Késő délután érkeztünk meg Münchenbe, ahol a kempingben letelepedtünk majd
később elindultunk felfedezni a várost. München lakossága közel 1.4 millió fő, területe
megközelítőleg 300km2. Sok időt töltöttünk a város főterén ahol nevezetes épületeket néztünk
meg mint például a „Frauenkirche“ . München az egyike azoknak az Európai városoknak
melyek a leginkább fejlődőképesek. A városnézés után visszatértünk a kempingbe és véget ért
az első nap.
2014.08.05 Kedd
A második nap egy hosszú úttal telt, ezután megérkeztünk egy Stuttgarthoz közeli városkába
ahol a Fleischle céget látogattuk meg. Ez a cég egy tipikus Dél-Német kertészet. A cég 2
telepen dolgozik. Fő növényük a Strectocarpus amely le van védetve Európa és Az Egyesült
Államok nagy területén. Biogázzal működő fűtést alkalmaznak. Emelett a cég egy
újdonsággal kezdett foglalkozni mely kisállatok növényekből előállított táplálékát jelenti.

A legérdekesebbnek viszont a Streptocarpus szaporítását véltem melyet nagy gonddal és
komoly felszeréssel hajtanak végre. A vállalat tetőtéri zöldfelületekkel is foglalkozik.
A cégtől kaptunk prospektusokat és ismertetőket a nap végén.
2014.08.06 Szerda
Ezena a napon 3 céget látogattunk meg. Az első a Lappen nevű híres cég volt. A cég 650
hektáros területtel rendelkezik és 100 éves. Több mint 100 alkalmazottja van. Saját műhelyük
van szerelőkkel. Teleltető helységük is van. És saját kútjuk is van amely képes akár 10ezer
liter vizet leadni egy öntözőgépnek. A cég bemutatta nekünk a permetező gépeit is, turbinás
illetve szórófejes permetezőket. A szórófejes permetező 9m magasról tud permetezni, míg a
turbinás 16m magasra permetez. A nap végén egy nagy csomagot kaptunk amely szakmai
prospektusokat tartalmazott.
A második a Dümmer cég volt. 8,5 hektáros terület, több mint 400 dolgozóval és steril
környezettel. Fő céljuk dugványok nevelése, például Mikulásvirág. 9 helyről érkeznek
dugványok. Heti 1600 CC kocsi kerül ki a cégből. A cégben láttam érdekes és új növényket
mint pl: a Big Ezee és a Petunia purple halo.
A harmadik állomás a Brandkamp-jungpflanzen volt. 4 hektáros üvegház területről van szó
több mint 50 dolgozóval. Krizanténokkal, egynyáriakkal foglalkoznak. A dugványzást 15
embez végzi és egy robot egy másik teremben. A dugványok Afrikából érkeznek ezért hűtik
őket felhasználásig. Itt is kaptunk prospektusokat majd folytattuk utunkat Westerstede felé.
2014.08.07 Csütörtök
A mai napon elindultunk a kempingből a Helmers cégbe. Itt bemutatták a növények eladásra
készítésének menetét. Megmutatták hogy készül az etikett. Az etikett tartalmazza a latin
nevet, rövid leírást, árat, vonalkódot.Ezután lementünk az előkészítő csarnokba. itt CC kocsi
emelőt és mosót alakított ki a cég. A CC kocsikat elektronikus leolvasókkal azonosítják. Egy
CC kocsi értéke kb 25 euro.
A következő cég a Bruns faiskola volt. A Bruns közel 650 hektár területű faiskola. Itt az
Epping úr tartott előadást. 1870es években alapították.3 része van. A konténertelepet 30 éve
alakították ki, ez 23 hektár. 330 munkás.Ebből 130 fő kereskedelmi alkalmazott.
Földlabdázásról is tanultunk. Az Osmocote műtrágyával is megismerkedtünk.
Saját logisztikai telepe van ,12 kamionállással. Éjjel nappal nyitva,minden ajtó kóddal
működik.
A következő cég a Barth baumschule volt. A cég 40 éves. 2 testvér vezeti. A területe 50
hektár ebből 28 hektár a termelőfelület. A cég megmutatta hogyan földlabdáznak egy géppel
lépésről lépésre.
2014.08.08 Péntek
Ezen a napon ismét a Helmers céghez mentünk ahol Epping úr tartott előadást a vízfelvételről,
,energiaernyőkről,árnyékolásról és ezek szabályzásáról. És a növény számára legfontosabb
tápanyagokról:
Nátrium: zöldtömeg növelés
Foszfor: viágképződés

Kálium: katalizátor
A nap végén a helyi mester bemutatta az oltás folyamatát is.

Kulturelles Programm
Kultúr program

Name des Teilnehmers:

Datum:

Németh Ádám

2014.08.09

Kulturprogramm war ein Museumsschiff in Wilhelmshaven. Das Museum wurde 1988
gegründet und im Jahr 1998 eröffnete später. Die Gebäude sind eine alte Werft Ort. Das
Museum verfügt über 100.000 Besucher pro Jahr. Die Einrichtung von Militärschiffe und UBoote, um das Publikum interessiert. Zwei Kriegsschiffe und ein U-Boot sind auf dem
Display für die Besucher. Ich bin der interessantesten der U-Boot gehalten. Das alte
Hauptgebäude des Museums Erinnerungsstücke und Fotos präsentiert. Die Fahrzeuge werden
wieder hergestellt und kontinuierlich gepflegt perfekte Genauigkeit. Mir gefiel, dass wir
hineingehen und die Räumlichkeiten der Fahrzeuge könnte. Das Museum gingen wir um in
ca. 2 Stunden und haben es geliebt.

Besondere Vorkommnisse
különleges esemény

.
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Johann Hinrich Bohlen (1828-1880).1845 gründete die Baumschule.
Museum der Natur. Die Anlage war eine alte Art von Spezialglashaus, das durch die
Schwerkraft betriebene Wasserrotationsprinzip erwärmt wird. Eine weitere interessante
Tatsache war, dass das Land in einigen Pflanzen in Töpfe wurden mit Sägemehl bedeckt.
Diese Änderung des PH-Wertes sollte. Das Sägemehl ansäuerndes PH-Wert des Bodens. Die
Rhododendren ist der ideale PH-Wert von 3,5-4,5.
Eine andere beliebte Pflanze in der Ginko biloba. Der Brief biloba ist für medizinische
Zwecke verwendet. Brief von Frühling bis Herbst getroffen werden können. Auf zerebrale
Ischämie, Schwindel, Tinnitus, Schwerhörigkeit oder Heilung angewendet. Krampfadern
können bei der Behandlung von Hämorrhoiden und Beingeschwüren.
Pflanzen Harmony Bedeutung: frische Stecklinge werden auf einer bestehenden Anlage
gepflanzt, um die Heilung der Wunde und der anderen Anlage zu fördern. Die
Hornhautbildung spielen eine wichtige Rolle bei der Initiierung von Pflanzenhormonen.
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Ostmann einer großen Gartencenter in Bad Zwischenahnban große Auswahl und niedrige
Preise. Die Pflanzen sind billig, allerdings sind die Zubehörteile teuer. Es gibt viele
Blumenläden aus Kauf von Waren.
Die Produkte, auf denen sie sich nicht für eine große Mehr zB: Aldi verkauft werden.
Die meisten Pflanzen kommen aus Afrika. , So dass die Pflanzen billig fast kein Gewinn auf
sie verkauft, aber die Optionen sind ein hoher Preis, um Ihr Unternehmen zu gewinnen.
Innen-und Außenteil hat sowohl den Laden. Separate Blumentischdekoration Abteilung, Wein
und anderes Zubehör finden Sie im Shop gefunden werden. Wir haben von der Rose und der
zurückschneiden gelernt. Nach der professionellen Präsentation war es für einzelne
Betrachtungs möglich.
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Das Unternehmen wurde 1938 gegründet. Das Unternehmen umfasst eine Fläche von 90
Hektar, davon 10 Hektar Containerpflanzen und andere 5 Hektar. Das Unternehmen hat 25
Mitarbeiter, drei Meister und zwei Vertriebsbüro. Hauptwerke Evergreens des Unternehmens.
30% der Rhododendron. 40 Prozent der Pflanzen multinationalen Unternehmen, sind 40
Prozent in Kindergärten verkauft. Osmocote mit Nährstoffen für Pflanzen in den Boden. 1m3
Erde Frühjahr Herbst 3,5 und 1,5 kg wurde mit ihm vermischt.
Die Pflanzen werden in einer speziellen Folie gelegt, das ist Größe 20m x 100m. Der junge
Stecklinge Doppelschicht verwendet, um die großen Verdampfung zu verhindern. Diese
Schicht hilft die Pflanzen Unkraut Leben hält Wasser und damit schönes Leben. Dieser Film
ist so Linier die Pflanzen in einer geordneten und einfacher Lagerung gehalten werden. Das
Unternehmen verfügt über einen großen Topfmaschine dass die stetige Nährstoffzufuhr zu
allen transplantierten Pflanzen. Das Unternehmen hat seine eigene Kompostierung Batterie.
Das Bewässerungssystem ist so ausgelegt, dass die aufgebrachte Bewässerungswasser zu
sammeln und es zu konservieren.
Die Vorbereitungshalle hat alles, was wir brauchen (Waschmaschine, Lader, LKW, CC)
Pflanzen Vorbereitung.
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Ahlers Baumschule Fläche von 24 Hektar. 9 Hektar großen offenen Raum. Das Unternehmen
beschäftigt 30 fest angestellte Mitarbeiter, dies kann je nach Saison variieren. Die
Gesellschaft befasst sich mit Kübelpflanzen, konifera 250.000. Die Pflanzen wurden in einer
1,3,5-Liter-Behältern gezüchtet. Rund 150.000 1l, 5l- 50 000 (Rhododendron). Pflanzen
entlang der Kante eines Kunststoff-Traggerüst fleche sehen, dass der Wind sollte nicht für sie
entscheiden. Die Pflanzen, 10% privat, 20% der Exporte werden 30% im Großhandel
verkauft. Das Unternehmen ist gewachsen obstbaume (Trauben, Pflaumen, Äpfel). Diese
Obstbäume sind 2L Töpfe, das macht es leichter zu transportieren, wie 250 kann man Fliese
von CC.
Das Unternehmen ist auf der Suche automatisierten Bewässerungssystem für Milch, auch von
einem Handy oder IPad gesteuert werden. Das Bewässerungssystem Leistung 400m3 / h. Das
Bewässerungswasser mit Nährstoffen Universal-lila gemischt. Das Unternehmen hat zwei
eigene mobile Pflanzmaschine und Sprayer. Der Zerstäuber kann zu 10m breit und 7 m hoch
werden, so gut. Benutzerdefinierte Schermaschinen in Formschneiden verwendet. Die
Vorbereitungs automatische Etikettiermaschine Zimmer auch.

Name der Teilnehmenden Person
Németh Ádám

Bericht
Beszámoló

Vorbereitungswoche
2014.08.04-10

2014.08.04 Montag
Wir verließen um 8 Uhr an der Schule Tor nach Deutschland etwa 10 Schüler und zwei
begleit. Am späten Nachmittag in München, wo das Lager nieder kamen wir, und wir
begannen, die Stadt zu erkunden später. Münchner Bevölkerung von fast 1,4 Millionen
Menschen und einer Fläche von etwa 300km2. Viel Zeit wurde auf dem Stadtplatz, wo wir

sahen berühmte Gebäude wie der "Frauenkirche" verbracht. München ist einer der
europäischen Städte, die die energiereichsten sind. Nach der Tour kehrten wir zum
Campingplatz und so endete der erste Tag.
2014.08.05 Dienstag
Der zweite Tag hat lange gedauert, und dann bei einer kleinen Stadt in der Nähe von Stuttgart,
wo das Unternehmen Fleischl besucht kamen wir. Dieses Unternehmen ist eine typische Süd
Deutschland Gartenbau, produziert für multinationalen Unternehmen. Das Unternehmen ist an
zwei Arbeitskolonie. „Strectocarpus“ das Hauptwerk, die in den Vereinigten Staaten und
Europa eine große Fläche geschützt ist. Betrieb von Biogas Wärme zugeführt wird. Neben der
Neuheit begann, mit einer Firma, die Nahrung für Kleintiere aus Pflanzen hergestellt wird,
umzugehen.
Die interessantesten, aber dachte, dass die Ausbreitung Streptocarpus mit großer Sorgfalt und
großer Ausrüstung implementiert. Das Unternehmen beschäftigt sich mit grünen Dachflächen
zu.
Das Unternehmen erhielt Faltblätter und Broschüren am Ende des Tages.
2014.08.06 Mittwoch
An diesem Tag besuchten wir drei Unternehmen. Der erste war der berühmte Firma namens
Lappen. Das Unternehmen hat eine 100 Jahre und 650 Hektar großen Gebiet. Mit mehr als
100 Mitarbeitern. Sie haben ihre eigene Mechanik. Wintergärten legen Sie sie dort. Und
privaten Brunnen ist in der Lage bis zu einem Liter Wasser auf einen 10ezer Bewässerung
Maschine ausgeliefert. Das Unternehmen führte uns auch zu den Spritz Flugzeuge, Turbine
und Sprinklern. Das Spray Sprühdose aus einer Höhe von 9 m, 16 m hohe Turbinenspray
beim Sprühen. Wir hatten ein tolles Paket, das professionelle Broschüren am Ende des Tages
enthalten.
Das zweite Unternehmen war Dümmer. 8,5 Hektar Land mit mehr als 400 Mitarbeitern und
sterilen Umgebung. Ihr Hauptziel ist es, Stecklinge, wie Weihnachtssterne zu erziehen. 9
Stecklinge kommen noch. 1600 ccm Auto kann von der Gesellschaft zu nehmen. Das
Unternehmen sah eine interessante neue Pflänzchen wie der Big Ezee und Petunia lila
Heiligenschein.
Die dritte Station war die Brandkamp-Jungpflanzen. Ist etwa vier Hektar Gewächshausfläche,
mehr als 50 Mitarbeiter. Crisantheme, mit einem Sommer-Deal. Die Steckling 15 Personen
durchgeführt und von einem Roboter in einem anderen Raum.Die aus Afrika kommen
Stecklinge so cool sie verwenden. Auch hier haben wir Broschüren und auf dem Weg in
Richtung Westerstede.
2014.08.07 Donnerstag
Heute die Lager in der Helmers Unternehmen verlassen wir. Hier präsentiert der Fortschritt
der Verkauf der Pflanzen aufgenommen wurde. Sie zeigten, dass die Etikette ist. Die Variable
enthält die lateinischen Namen, eine kurze Beschreibung, Preis, ging Strichcode. Dann gingen
wir in die Halle Vorbereitungs. CC Autowäscher in Hebezeug und bildete das Unternehmen.
CC elektronischen Lesegeräten identifiziert. CC ist Wert von etwa 25 Euro.
Das Unternehmen wurde nach der Bruns Baumschule. Die Bruns fast 650 Hektar großen
Platz. Hier ist der Firma unsere Chef Epping macht enine Vortrag für uns. 1870 Jahre

gegründet.3 Teil. Der Batteriebehälter für, davon 30 Jahren ausgelegt ist 23 Hektar. 330
Arbeiter, davon 130 gewerbliche Mitarbeiter. Grundkugel wir gelernt und Osmocote Dünger
ist erfüllt.
Mein Depot ist 12 LKW Stop. Rund um die Uhr geöffnet, jede Tür funktionierenden mit
Code.
Das Unternehmen wurde im Anschluss an die Baumschule Barth. Das Unternehmen ist 40
Jahre alt. Von zwei Brüdern geführt. Die Fläche von 50 Hektar, davon 28 Hektar produktive
Fläche. Das Unternehmen hat gezeigt, wie eine Maschine Grundkugel Schritt für Schritt.
2014.08.08 Freitag
An diesem Tag gingen wir zurück in die Firma, in der Herr Helmers Epping, hielt einen
Vortrag über Wasser absorbiert, Energieschirm Produkt, wie Screening und Kontrolle dieser.
Und die wichtigsten Nährstoffe für die Pflanze:
Natrium: grün Gewichtszunahme
Phosphor: für Blüten
Kalium: Katalysator
Am Ende des Tages legte die lokalen Meister den Prozess der Impfung.
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Johann Hinrich Böhlje (1828-1880). Ő volt az alapító.1845-ben alapította a faiskolát.
Múzeum jellegű. Az üzem különlegessége egy régi típusú üvegház volt, aminek a fűtése
gravitációs vízforgatás elvén működött. A másik érdekesség az volt, hogy a cserépben lévő
földet bizonyos növényeknél fűrészporral takarták. Ez a PH érték megváltoztatására kell. A
fűrészpor savasítja a föld PH értékét. A rododendronoknak az ideális PH értéke: 3,5-4,5.
Egy másik népszerű növény itt a Ginko biloba. A páfrányfenyő levelét gyógyászati célokra
használják fel. Levele tavasztól őszig szedhető. Alkalmazzák agyi vérellátási zavar, szédülés,

fülzúgás, illetve hallásgyengülés gyógyítására. Jótékonyan hatnak a visszértágulatra, az
aranyérre és a lábfekélyre.
Növényharmónia jelentősége: Frissen vágott dugványt egy már meglévő növény mellé ültetik,
hogy elősegítse a seb gyógyulását a másik növény. A kallusz képződés megindulásában igen
nagy szerepet játszanak a növényi hormonok.
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Az Ostmann egy nagy kertészeti áruház Bad Zwischenahnban alacsony árak nagy választék.
A növények olcsók viszont a kiegészítők drágák. Nagyon sok virágbolt innen vásárol árut.
Azokat a termékeket amiket ők nem tudnak eladni a nagy multikhoz kerülnek pl: ALDI.
A növények nagyrésze Afrikából érkezik. Olyan olcsón adják a növényeket hogy szinte nincs
is rajta haszon, viszont a kiegészítők olyan magas áron vannak hogy ezzel nyeresége az üzlet.
Beltéri és kültéri résszel egyaránt rendelkezik a bolt. Külön virágkötő pult, dekorációs részleg,
bor és egyéb kiegészítők is megtalálhatók az üzletben. Tanultunk a rózsa visszavágásról és a
szemzésről. A szakmai előadás után lehetőség volt az egyéni nézegetésre.
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A céget 1938-ban alapították. A cég területe összesen 90 hektár, ebből 10 hektár konténeres
növény és 5 hektár egyéb. A cégnél 25 alkalmazott van, 3 mester és kettő értékesítő az
irodában. A cég fő növényei örökzöldek. 30% Rhododendron. A növények 40 százalékát
multiknak, 40 százalékát kertészeteknek értékesítik. A növények számára Osmocote
tápanyagot juttatnak a földbe. 1m3 fölbe tavasszal 3,5 ősszel pedig 1,5 kg ot kevernek be.
A növények alatt egy speciális fólia van kiterítve, ennek mérete 20m x 100m. A fiatal
dugványoknál dupla fóliát használnal mely megakadályozza a nagy mértékű párolgást. Ez a
fólia elősegíti a növények gyom mentes életét, jobban megtartja a vizet és így szép az élet. Ez
a fólia fel van vonalazva így a növényeket rendezetten lehet tartani és könnyebb a készletezés.
A cégnek van egy nagy cserepezőgépe ami az egyenletes tápanyag ellátást biztosítja minden
átültetett növénynek. A cég rendelkezik saját komposztáló teleppel. Az öntözőrendszer úgy
van megtervezve hogy a kijuttatott öntözővizet összegyűjtsék és ezzel spóroljanak.
Az előkészítő csarnokban minden megtalálható ami a növény előkészítéséhez kell (mosó,
rakodógép, CC kocsik).
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Ahlers faiskola területe összesen 24 hektár. 9 hektár szabad terület. A cég 30 állandó dolgozót
foglalkoztat, ez szezontól függően változhat. A cég konténeres növényekkel foglalkozik,
250000 koniferat. A növényeket 1,3,5 literes edényekben termesztik. Kb 150000 1l-es, 50000
5l-es (Rhododendron). A fleche szélén lévő növényeket műanyag támasztással látják el hogy
a szél ne döntse fel őket. A növények, 10% privát, 20% export, 30% a nagykereskedéseknek
adják el. A cég termeszt gyümöcsfákat is (szőlő, szilva, alma). Ezek a gyümölcsfák 2l es
cserepekben vannak, ez a szállítást könnyíti meg, így 250 cserép fér fel egy CC-re.
A cég öntözőrendszere tejlesen automatizált, akár egy mobiltelefonról is vezérelhető. Az
öntözőrendszer teljesítménye 400m3/h. Az öntözővízhez Universal purple tápanyagot
kevernek. A cég rendelkezik két mobil ültetőgéppel és saját permetezőgéppel. A
permetezőgép akár 10m szélesre és 7m magasra is elér. Egyedi nyírógépet használnak a
formáranyíráshoz. Az előkészítőhelységben automata címkézőgép is van

