München felkészítő hét!
2014 augusztus 4.-én az erasmuss program által elindultunk a Herman Ottóból Németországba!
Az úti cél Wesrerstade volt. Az úton sok érdekes helyet, és céget látogattunk meg. Egy kempingen
töltöttük az éjszakát, ami Müchenben volt. Mindenki kipakolta a cuccait, és elindultunk a várost
megnézni. Megnéztük a városházát, az új városháza a Marie Platz. Szinte az egész északi részét
elfoglalja! A város legrégebbi temploma a St Peter Templom, amely román stílusú....
Wir 4. Aug. 2014 aus Herman Ottó in die Deutschland gingen
wir sind 04.Aug.2014 mit erasmus programm,aus Herman Otto Schule
nach,Deutschland,Westerstede gefahren.Wir haben erste Abend in münchen geschlafen.Wir haben
in Stadt München Aneschaut..
Másnap elértünk Valeingbe egy kertészetbe
Fleische Gartenbau: A céget 1934-ben alapították. 45 fő a munkásság. 26000nm az alapterülete. Két
telephelye van. Különleges projektjük a növényi állateledel forgamlazása, és termesztése a
vetőmagtól a kész növényig. Az egyik fő növényük a macskafű (cyperuszumula), etr a növényt
leginkább kis állatok és madarak számára ajánlják. Fontos vitaminokat és tápanyagokat tartalmaz. Az
üvegházaik rendkívül felszereltek, így egyedi körülményeket igénylő növényeket is termesztenek
pl:campanula. Ez egy tartós növény, mely sötétítést igényel. A campanula elött csak corall virágokat
termesztettek.
Wir anderentag in Valeing in die garten gingen.
Fleische Gartenbau: Die Firma wurde 1934 gegründet. Die Firma hat 45 leute. Die Firma 26000nm
gros. Die Firma hat zwei arbeitplatz. Ein geplantes Projekt plante für innerhalb die speziellen
petfood Betriebe und für die Produktion von bereitem, mit anzufangen. Es enthält wichtige Vitamine
und Nährstoffe . Die Gewächshäuser werden mit sehr spezifischen Umständen ausgerüstet, also
werden Betriebe auf dem Erfordern. pl: Campanola das ist ein gut pflanzen. Corall campanula
Blumen nur ist vorher produziert worden.
Szerdán 3 céget is bejártunk.
Lappen baumschule: Kalden kirchenben található. Jó minőségű díszfákkal foglalkoznak. A faiskola 650
hektár, többnyire saját eszközökkel dolgoznak. Található náluk egy szerkezet, amelyből ez az egy van
a világon. Jelenleg 2 méter átmérőjű földlabdád képes kiszedni.
Lappen baumschule: Das ist in die Kalden Kirchen.
Beschäftigen hochwertige Bäume. Die Baumschule 650 Hektars, in den meisten Fällen bearbeiten
sie ihre eigenen Mittel. Sie hatten eine Struktur, in der dieses das in der Welt ist. Kann Masse Kugel
2 Meter im Durchmesser hinausgegangen werden.
Dümmen Group: A csoport 1971-ben 3000nm-en pár fővel kezdte meg a munkát. 2003-ra 8,2
hektárra nőtt. 400 munkása van jelenleg. Fő területük a szaporítás, gyökeres dugványok termelése.
Szinte csak mikulás virággal foglalkoznak. Fő időszakuk a téli és nyári szezon. A dugványozás tálcákba

történik. Különböző pálcákkal jelölik a növényeket ,fajta és szín alapján. A CC kocsikat magzk szerelik,
1 hézen 1600-1800db-ot. Bemutató kertel is rendelkeznek.
Dümmen Gruppe: In 1971 fing die Gruppe 3000nm und in einigen mit seinem Kopf unten und die
Arbeit an. Für 2003 erhöhte 8.2 pro Hektar. Es gibt z.Z. 400 Arbeiter. Ihre verwurzelten
Hauptausschnitte der Ausbreitung, Produktion. Abkommen nur mit Blumen fast ein
Weihnachtsmann. Ihre Hauptleitung die Winter- und Sommerjahreszeit. Verschiedene Stäbe
zeigen die Betriebe, die Vielzahl und die Farbe an. Ihre Autos werden mit dem cm, 1600-1800)
Wochen 1 gepaßt. Haben Sie auch ein Hälftevertrauen.
Brandkamp: 4 hektár üvegterületen dolgoznak. 50-60 munkás dolgozik itt, világszerte értékesítenek.
Az üvegházak eltérő korúak. Augusztusban termesztenek az őszi hónapokra. A munkát munkások és
16 robot is végzi. A krizantén szaporítás 10000nm-en történik. Agrár szövet van a növények alatt. A
kész palántákat sokszor nyírják hogy jól bokrosodjanak. A fűtés gázzal és olajjal történik.
4 Hektar das Arbeitplatz. Hier bearbeiten Sie 50 - 60 Arbeiter, weltweite Verkäufe. Allgemeine
Informationen ungefähr anders als die Gewächshäuser. Die Herbstmonate im August, den sie
gewachsen werden. 16 Arbeiter und die Arbeit wird durch Roboter ist durchgeführt. Das krizantén
10000nm und Ausbreitung. Agri Gewebe unter den Betrieben. Die bereiten Betriebe nahbefestigten häufig, um verzweigt offenbar zu sein. Die Heizung ist Gas und öl.
A látogatások után westerstadebe mntünk ahol herman epping várt minket a cemping elött.
wir in die westerstede gingen.hermann epping varten auf dem camping.
csütörtökön a helmers faiskolában tartott elöadást Herman Epping.
Die helmers am Donnerstag hieltenin die Baum schulet Herman Epping.
Anövényeiket saját etiketjeikkel látják el.Ez tartalmazza a növény fő ismertetöit.Ez alapján készül el a
szállitó levél.A rendelést a központban veszik fel ,majd egy másik üzemben cc kocsikrapakolják.A
felpakolt kocsikat egy gép befoliázza és innen kamionok viszik a megrendelést.
Sie haben sein eigenetiket l, das die Siedleren immer ihre eigenen Betriebe importierten. Dieses
schließt den Betrieb mit ein, den Hauptismertetöit.based auf diesem Buchstaben von der
Transportvorrichtung gebildet wird. Der Auftrag in der eingeschlossenen Mitte, dann in einem
anderen Betrieb auf cc wagen. Autos und von einer Maschine tauscht werden genommen vom
Auftrag.
Brums:az 1870-es évektől csak nagy fákkal foglalkoznak.330 állando munkás van.Szezon munkásokat
is foglalkoztat.A földlabdákat jutta szövettel boritják,majd dróttal átfogják h stabilabb legyen.Az
anyagokkal eggyütt teszik földbe mert ezek lebomlanak.
Brums: 1870 gibt es einen großen Baum kann Marketing beruf.Die firma hat 330 leuter.season
spezifizieren einsetzt auch Arbeiter jutta Gewebe. Die überspannung wire.h, dann ist es
beständiger. Die Materialien sind das Grundeggyütt für wegen diese zerstört.
Bart telep:bemutatták hogy készülnek a földlabdás növények.Majd a japán juhar(Acer
Palmatum)oltási modját mutatták be.

Bart: ist den Transplants sind made.und dann der japanische tröpfelnde Saft des dargestelltent
Schutzimpfung des Ahornholzes (Acer Palmatum) dargestellt worden.
Bad zwischenan:egy virágbolt müködését és értékesitését hallgattuk meg.
Ein blumengarten Betrieb und gehört.
BONK:Körbe jártuk a formára nyirt fákat.láthattuk az égetés gyomirtás technikáját.
Das BONK: rundes Form baum.we konnte die Verbrennungunkrautsteuertechnik sehen.
Este mentünk a Park Der gartenbe. Aznap már házakban aludtunk.
Dieser Abend gingen wir, in die park der garten. Wir schliefen in den Häuse.
vasárnap az utolsó közös program a tengerbél volt.Ahol hajoztunk és museumban voltunk.
Am Sonntag war das letzte Programm das nord see Museum war das wir waren.

. Első munkahét: megrendelés,csipkedés,metszés,gyomlálás.
erste arbeitwoche:
Növény csipkedés:azert tesszük hogy elösegitsük a szétágazo növények növekedését és a megfelelő
sürüségü hajtását.pl:juniperus communis repanda.
Pflanzen copfen:wir machen weil,wir die pflanzen dicht und werzweigt werden.pl:juniperus
communis repanda.
Exkluzion programm.legrégebbi cég (1845) öt generácio.Muzeum szerüre lett megcsinálva,vásárlok
részére bemutato.
Am eltesten Firma (1845).fünf generacio.Das ist ein vorstellung garten.

második munkahét:
megrendelés,csipkedés,
a megrendelt növényeket összeszedik a faiskolsa területén.a csarnokba szállitják.mi ott lesöpörjük a
cserepeket és megpucoljuk a bövényeket és kigyomláljuk.majd a növényekre etiketet teszünk melyen
a növény neve és kisebb leirása található.Amikor a növények nagyon szárazak akkor mi megásztatjuk
öket.majd a kész növények cc kocsira kerülnek,befoliázzuk őket.ugy pakoljuk hogy mindig a kis
növényekkel kezdünk..mikor a cc kocsi megtelt,akkor egy papirt rakunk rá amin a megrendelő neve
van,,majd kamionok elszállitják a növényeket.

Die Bestellung:Die Bestellte Pflanzen bringt ihr aus die Contianer.Aulangen ihr die Halle wir fegen
dieTöpfe,wir entfernen das unkraut jeten und die trockene teiel wir legen die barcode etikketten mit
dem Namen.Bedurf wisse bild fon der pflanzen in einem kleinen spalt.Wenn eine pflanzen sehr
trocken,ist wir bewaschen und wir legen auf cc wagen.Wwir legen die kleine pflanzen an der
unterseite das cc wagen ,die grosse pflanzen an die aberseite.weenn das transport.Ihr schreibt die cc
wagen auf dem auto,und ihr leitert zu baumschule und dann zu ihr kundert.

Néhány megrendelt növény:
- Thuja occidentalis’ Teddy’
-Picea glauca ’Conica’
-Juniperus squamata’Blue carpet’
-Berberis tunbergi ’Pink quien’
-Ilex crenata’ Golden Gem’

-Thuja occidentalis’ Aurea Nana’
-Pinus mugo
exkluzion:ostmann

Vágott virággal és cserepes növényekkel is foglalkozik. 40-50éve
alapították. Több helye volt szét szórva,most egy nagy helyen van az
egész. Afrikából hozzák a növényeket. Ha sok megmarad akkor adnak el
belőle az Aldinak,Lidlinek,nagyobb cégeknek,ezért nem is marad nagyon
haszna a növényen.
A tőzeg: száraz,könnyű,90%át veszi fel a víznek. Rózsának nem tövise
van,hanem tüskéje és 3-4íz után kell visszavágni.

Schnitt blüht und eingemachte Betriebe wird auch behandelt. Es war
gegründetes 40-50years. Es war mehr aus einem großem heraus und
zerstreut, und jetzt ist der vollständige Platz. Die Betriebe werden von
Afrika geholt. Es gibt viel Remains von ihm ist das Geben Aldinak,
Lidlinek, bleiben größere Unternehmen und folglich, nicht sehr gut für
Betriebe.

Torf: Trocken, , 90% übernimmt das Wasser. Es gibt wundsten Stich
würde feststecken nicht, aber nach Geschmack seien Sie hoch und
bereit.

harmadik munka hét:
megrendelés ,gyomlálás,csipkedés,mütrágyíázás..
gyomlálás:beállunk a sorok közé és elindulunk a gyomokat kiszedni de ugy h elöször csak egy oldalát
majd visszafele kontrolként mégegyszer ugyanazt az oldalt ,és ezt követöen ugyanigy a másik oldalt
is.
dritte arbeitwoche:

unkraut jeten:anlangen zu dem bereich,ich unkraut .eine linie,müsste an beiden hallften das deppel i
den eimer.Auf dem anhinger,in den eimer nach gefahrt.Wenn sie brachte uns zu einem fleche
wellen.Sie eine anlage schüpfen fertig haben..

exklusion programm.
bremen:1838 ban alapitották.az egész 90 ha ebböl 10 ha contineres.Acégnek 25 munkása vsan.30
százalék rododendron ,harminc százalék koliphfera.itt lehet vásárolni de negyven százalékot exportba
viszik..
exklusion bremen:in 1938 gegründet breaman.alles 90 ha ,10 ha contianer,50 ha soitar.die firma hat
25 leute.30 pozent rhododendron,30 phozent kholifera,40 phozent rest.in prozent unthernehmen
kaufen grosse erhallten und gesunde pflanzen fangen kann..

negyedik munkahét:megrendelés,cserepezés,gyomlálás,
kicserepezés:kilences cserepekböl ültettünk át.kiigyomláltuk a növényeket ,,majd felpakoltuk öket..a
cserepezö gép segitségével át cserepeztük..onnét utánfutora pakoltuk öket.
firte arbeitwoche:
aus 9 topf in 2 liter topf an.und unkraut jeten und lagen mit einer gabel aus den anhanger.so wir
können 4 pflanzen im 3 einheit,und dann wir heraskiehenin der hof und wir bewaschen,begissen.

exklusiv programm: ahlers:a cégnek harminc munkása van.24 ha nagy .van telefonjuk a területeknél
melyek computeresek.

exklusion programm..
ahlers:Die firma hat 30 leute.Die firma 24 ha gross.das ist bewasserung sistem,das ist in der
mitte.Das regenalkopf alles von ihrem telefoncomputer.die sind steck linge sie nicht bereit sind aber
sie nehmen.

ötödik munkahét:mütrágyázás:

a sorok közt mütrágyázzuk a növényket.nekünk muszály a növény mellé a földre tennünk a mütrágyát
mert ha a trágya a növényre esok a növény bebarnul.
fünfte woche:
kunstdüngel:Wir legen kunsdünger mit einer pumplinrichtun auf die pflanzen.Wir müssen die
kunstdünger auf der oberseite der enrichtung legen und ei hilft zum topf besterlnen.es war aber
nicht erlaubt direkt auf die pflanzen zu legen.

Exklusion programm.
park der garten:nagymama kertje.a bejárattol jobbra találhato.sok növény van itt..pl
eper,saláta,alma..
gyümölcsös kert: a gyümölcskert a glast házban találhato.itt pl:alma, találhato.

exklusion program:
omas garten:aus elgand ist das reich.fiel pflanzenist das.pl.erdbeer,hembere,johanes beer,salat.
obs garten:die obstbaume sind in glasthaus.werden in sandigen boden gepflanzt.pl:Malaus Malini
interessant: es gipt restaurant
es gipt höörsal

hatodik munkahét:megrendelés ,cserepezés
Die Bestellung:Die Bestellte Pflanzen bringt ihr aus die Contianer.Aulangen ihr die Halle wir fegen
dieTöpfe,wir entfernen das unkraut jeten und die trockene teiel wir legen die barcode etikketten mit
dem Namen.Bedurf wisse bild fon der pflanzen in einem kleinen spalt.Wenn eine pflanzen sehr
trocken,ist wir bewaschen und wir legen auf cc wagen.Wwir legen die kleine pflanzen an der
unterseite das cc wagen ,die grosse pflanzen an die aberseite.weenn das transport.Ihr schreibt die cc
wagen auf dem auto,und ihr leitert zu baumschule und dann zu ihr kundert.

a megrendelt növényeket összeszedik a faiskolsa területén.a csarnokba szállitják.mi ott lesöpörjük a
cserepeket és megpucoljuk a bövényeket és kigyomláljuk.majd a növényekre etiketet teszünk melyen
a növény neve és kisebb leirása található.Amikor a növények nagyon szárazak akkor mi megásztatjuk
öket.majd a kész növények cc kocsira kerülnek,befoliázzuk őket.ugy pakoljuk hogy mindig a kis
növényekkel kezdünk..mikor a cc kocsi megtelt,akkor egy papirt rakunk rá amin a megrendelő neve
van,,majd kamionok elszállitják a növényeket.
majd másnap jöttünk haza:

Und dann kamen wir am nächsten Tag zurück.

