m
a
z
s
a
r
p
Za
w
a
c
a
r
p
do
!
k
n
i
t
e
u
H

Witamy w Huetink!
W naszej szkółce specjalizujemy się w uprawie cebulek lilii, sadzonek cebuli, truskawek i mat
wegetacyjnych. Krótko mówiąc – wiele wyjątkowych upraw. Oczywiście dysponujemy odpowiednim
parkiem maszyn, który w dużym stopniu ułatwia realizację wszystkich wymaganych zadań. Jednak nie
wszystkie prace można w pełni zmechanizować. Właśnie dlatego ważni są dla nas oddani pracownicy
sezonowi. W tej broszurze znajdą Państwo ogólny opis prac, do których co roku potrzebujemy ludzi, jak
również informacje o charakterze pracy w Huetink.

Wiosna
Wraz z nadejściem wiosny na koniec marca
zaczynamy od sadzenia sadzonek
truskawek. Te prace wykonuje zespół
liczący około 7 osób, w skład którego
wchodzi również kierowca ciągnika. Całość
prac zajmuje około 3 tygodnie. Następnie
rozpoczynamy montaż stałego systemu
nawadniania.
W zależności od tempa wzrostu sadzonek
truskawek od maja rozpoczynamy
przejazdy z naszym łożem. Jest to narzędzie
zamontowane za ciągnikiem, na którym
może leżeć 15 osób. Łoże jest stosowane
do uprawy sadzonek truskawek. Usuwamy
kwiaty truskawek i odchwaszczamy
grządki, a w czerwcu rozpoczynamy
układanie rozłogów. Te prace trwają do
około połowy lipca.
Pod koniec kwietnia i na początku maja
zaczynamy również rozkładanie mat
wegetacyjnych. Do tego zadania
potrzebujemy zazwyczaj około 4 osób.
Jeśli chodzi o uprawę lilii, od połowy maja
zaczynamy od selekcji partii. Usuwamy przy
tym odbiegające od normy rośliny. Zajmuje
się tym grupa 4-6 osób.

Lato
Pod koniec czerwca rozpoczyna się
ogławianie lilii. Kiedy lilie zostaną już
ogłowione maszynowo, ostatnie pąki
kwiatowe są usuwane ręcznie. Zajmuje się
tym zespół liczący około 8-20 osób, w
zależności od momentu sezonu. Te prace
trwają do około końca lipca.
W miarę możliwości chwasty staramy się
usuwać maszynowo. Mimo to w przypadku
wszystkich naszych upraw występuje również
konieczność odchwaszczania ręcznego. Praca
ta jest regularnie wymagana w trakcie całego
sezonu upraw.

Jesień
Od połowy października
rozpoczynamy zbiory i
przetwarzanie cebulek
lilii. Co roku jest to okres
wymagający dużego
nakładu pracy, do
którego potrzebujemy
około 45 osób, aby
wszystkie cebulki mogły w dobrym stanie
dotrzeć do naszych odbiorców. Jesteśmy dumni
z tego, że niektóre osoby już od 10-20 lat
pomagają nam w przetwarzaniu cebulek lilii.
Gwarantuje to niezbędne doświadczenie i rytm
pracy.
Praca składa się w większości z rozłączania
splecionych cebulek, wyrywaniu łodyg i ogólnej
kontroli cebulek lilii. Te prace wykonujemy na
dwóch zmianach: zmianie dziennej i nocnej.
Zmiany te wymieniają się po
kilku tygodniach.
Przetwarzanie lilii trwa
zazwyczaj około dwa i pół
miesiąca, czyli do
początku stycznia. Od tego
momentu rozpoczyna się
spokojniejszy okres roku.
Niewielki zespół w ciągu
około miesiąca przetwarza
siewki lilii.

Zbiór mat wegetacyjnych
W różnych okresach roku rolowane są maty
wegetacyjne. Ta praca jest niezwykle zmienna
i w dużym stopniu zależy od popytu
odbiorców. Zazwyczaj zajmuje się tym
osobny zespół ludzi.

Powyższy opis prac nie jest oczywiście kompletny,
ale daje dobry obraz aktywności, które realizujemy
przez cały rok z pomocą pracowników sezonowych.
Sprawni i oddani pracownicy sezonowi to warunek
powodzenia wszystkich naszych upraw. Dlatego
ważne jest dla nas to, aby pracownicy poważnie
podchodzili do pracy, utrzymywali sprzyjającą
współpracy i miłą atmosferę, jak również potrafili
wykonywać zmienne zadania.
Prawidłowe nastawienie z pewnością pozwoli to
urzeczywistnić. W Huetink staramy się dbać o dobrą
atmosferę, a w razie ewentualnego problemu
szybko szukamy najlepszego rozwiązania.

Są Państwo zainteresowani?
Zakwaterowanie/ ubezpieczenie
zdrowotne
W razie potrzeby możemy zadbać o
zakwaterowanie. W tym celu wynajmujemy
zadbane mieszkania w dobrym stanie mieszczące
się w parku wakacyjnym. Możemy również
zapewnić Państwu ubezpieczenie zdrowotne, z
którego będą mogli Państwo skorzystać w razie
potrzeby.
Organizujemy przewóz z miejsca zakwaterowania
do pracy w busach osobowych.

Mamy nadzieję, że udało się nam Państwa zainteresować. Jeśli tak, mogą Państwo zgłaszać się
do naszych osób do kontaktu. Poinformują oni
Państwa o tym, czy i kiedy dostępna będzie praca
w Huetink.
Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli
się poznać.
Sjaak i Henri Huetink,
Huetink
Huetink
Grensweg 23
8153 RB Lemelerveld
Holandia

