
Fokhagymaországban jártunk 

2014. április 22-26-ig a Nürnberg adott otthont az Európai Kertésztanárok Munkaközössége 

10. szemináriumának. Eberhard és Elsbeth Seischab, az ottani kertészeti szakiskola tanára és 

felesége szervezték meg az Európa 12 országából érkező negyvenfős csoport szakmai és 

kulturális programját. Az évenként más-más országban megrendezésre kerülő esemény célja 

a közös nemzetközi projektek tervezése, szakmai továbbképzés, a tanár- és diákcserék 

támogatása, új lehetőségek, gyakorlati helyek felkutatása, de – mint ahogy Johannes 

Peperhove, a munkaközösség elnöke kihangsúlyozta – a személyes kapcsolatok jelentik a 

találkozók legfőbb hozadékát. Nyolc európai uniós ország küldöttsége a Leonardo da Vinci 

program Élethosszig tartó tanulás Partnerségek projektjének keretében vehetett részt ezen a 

rendezvényen. 

 

A három nap alatt Knoblauchland (Fokhagymaország) számos termesztő üzemében jártunk. 

A Nürnberg-Fürth-Erlangen városok háromszögébe beágyazódott Fokhagymaország Dél-

Németország legnagyobb, legfontosabb és legszebb, friss zöldséget előállító területe. A 

zöldségtermesztésnek ott már több száz éves hagyománya van. Ezt bizonyítja egy uradalmi 

feljegyzés is, amely már 1350-ben említést tesz arról, hogy ott akkoriban hagyma-, káposzta- 

és répatermesztéssel foglalkoztak.  

A Fokhagymaország elnevezést 1452-ben használták először. 



Éghajlati szempontból ez Bajorország egyik legkedvezőbb területe; az éves átlaghőmérséklet 

8,2 °C, a vegetációs időszak pedig 217 napig tart. A mezőgazdaságilag hasznosítható terület 

2100 hektár, ebből 1200 hektáron szabadföldi, 80 hektáron pedig üvegház alatti 

zöldségtermesztés folyik. Szabadföldön a fő kultúrák a spárga, a fejes- és egyéb salátafélék, 

retek, karalábé, póréhagyma, zeller és sárgarépa, a termesztő berendezésekben pedig az 

uborka és a paradicsom. 245 hektáron fólia és fátyolfólia takarással igyekeznek minél 

korábbi retket, hónapos retket, karalábét és fejes salátát előállítani. A fennmaradó területen 

szántóföldi növénytermesztést folytatnak. A túlnyomórészt könnyű homokos talaj egészségi 

állapotának fenntartása és a humuszképződés elősegítése érdekében gabonát, burgonyát és 

köztes növényeket termesztenek. 

190, átlagosan 10-12 hektáros zöldségtermesztő üzem látja el a régió egymillió lakosát 

naponta friss zöldséggel. Összesen mintegy 700 embernek biztosítanak munkát, s több mint 

25 millió eurós értéket állítanak elő egy gazdasági évben. 

A nagybani piacon évente mintegy 23.000 tonna zöldséget értékesítenek, de emellett 

számos termelői bolt és kisebb piac is biztosítja a közvetlen kapcsolatot a termelők és a 

fogyasztók között. A helyben megtermelt áruk fogyasztása több szempontból is előnyös: a 

lakosság friss, kiváló minőségű termékhez jut; a zöldségeknek nem kell hosszú utat 

megtenniük a vásárlók asztaláig, s végül sok embernek nyújtanak megélhetést. Közép 

Frankföldön már 15 évvel ezelőtt elkezdték támogatni a régiós marketinget, ennek 

köszönhetően a termelők és a fogyasztók kölcsönösen segítik egymást. 

A vállalatok jelentős része családi tulajdonban van, így biztosított a generációk óta fennálló 

hagyományok folytatása és megőrzése.  

A szakmai programok keretében április 23-án ellátogattunk a nürnbergi repülőtér mellett 

található Biomassza-Fűtőműbe. Onnan lovaskocsikkal szállítottak bennünket a 12 hektárnyi 

szabadföldi zöldségtermesztő területtel és 3,5 hektárnyi korszerű üvegházzal rendelkező 

Rottner Gemüse családi üzembe, ahol hajtatott többek között paradicsomtermesztést is 

láthattunk. 



 

 



 

 



 

Ebéd után a polgármesteri hivatalban Lorenz Grandl fogadta a küldöttségünket. Ekkor 

lehetőségünk nyílt a Bajorországi Mezőgazdasági Kamara és a Kertészeti Szövetség 

képviselőivel, valamint a szakmai képzésért felelős vezetőkkel való találkozásra. 

 



 

Az este munkaközösségi megbeszéléssel telt. 

 



Csütörtökön reggel először a nürnbergi állatkertbe mentünk, ahol az Adler & Olesch 

tájépítész vállalat munkatársai vezettek végig bennünket az általuk tervezett és kialakított 

parkon. 

Ezután a GaLaBau Nürnbergi Szakmai Vásár modern épületeit tekintettük meg, majd egy 

tájékoztatón vettünk részt. 

 

Utunk innen Rednitzhembachba, az észak-bajorországi Nagybani Virágpiacra vezetett, amely 

35.000 m2-en kínál virágkötészeti és kertészeti termékeket. 

 



 

 



A Gartenbau Rednitzhembach két hektáros üvegház-telepén virágos cserepes növények 

szaporítását, termesztését és értékesítésre való előkészítését mutatták be a nemzetközi 

csoportnak. 

 

 



A késő délutáni órákat a nemzeti szocialista időket feldolgozó Dokumentációs Központban 

töltöttük.  

 

 



Pénteken a dietenhofeni LECHUZA-Művekben kísérhettük nyomon a kiváló minőségű 

virágtartó edények gyártási folyamatát. A cégcsoport több mint 50 országba exportálja 

termékeit. 

Ezután a fürthi Gartenwelt Dauchenbeckben vágott virágokat, és a virágkötészethez 

szükséges kellékeket láthattunk, majd a Beier Jungpflanzen ötödik generációs családi 

vállalkozásnál vezettek végig bennünket a 4 hektáros üvegházon, amelyben évente mintegy 

70 millió zöldség- és 2 millió virágpalántát állítanak elő.  

Effeltrichben a Staudengärtnerei Augustin évelő lágyszárú növényekkel foglalkozó 3 hektáros 

kertészetben 2500 különböző faj és fajta közül választhat az ide látogató, s közben 

gyönyörködhet a dombokkal körülvett csodálatos tájban és élvezheti a virágpompát és a 

csendet. 

 

A szeminárium záró eseményeként az ünnepélyes keretek között megrendezett búcsú 

vacsorán  beszéltünk a további tervekről  és feladatokról.  

Jövőre a lengyelországi Bielsko-Biala-ban találkozunk. 
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