
Médiaajánlat – 2017
Sikeres év, százezres példányszám, sok száz olvasói visszajelzés
A Kerti hírmondó egy informatív, praktikus, közérthetô tájékoztató füzet, melyet gazdálkodóknak, ôstermelôknek, kiskerteseknek, 
hobbikertészeknek szánunk. Megtalálható gazdaboltokban, mezôgazdasági szakboltokban, kertészeti árudákban.  
Kisméretû, 24 oldalas színes kiadvány, melyet szívesen olvasnak a vásárlók.

  Fagykárok után

  Kinôttük a kertet

  A szôlô védelmérôl

  Mulcs-kulcs

  Megjött a vándorpoloska is

  Ehetô „virágok”

  Miért barnul a tujám?

  Gyomirtási praktikák

  Romantikus rózsák

  A fûnyírás alapszabályai

  Hányfélék a moníliák?

  A sokoldalú lestyán

  Alakító metszés

  Citrusfélék nevelése

  Tavaszi növényápolás

  A szoliter fenyôkrôl

  Indul a vetômagszezon

  Permetezzünk
  körültekintôen

  Sárgarépa a kiskertben

  Jó munkához
  jó szerszámok

Következô 
lapszámunk

2017 februárjában 
jelenik meg!

  Tujafélék kártevôi

  Szürkepenész ellen

  Vége van a nyárnak

  Mohó levélfalók

  Itt a gyeptelepítés ideje



Hirdetési tarifák (áfa nélkül)
Belívek
Egész oldal: 175 000 Ft
Fél oldal: 115 000 Ft
Negyed oldal: 70 000 Ft
Borítók
B4 (hátsó borító): 220 000 Ft
B3, B2 (belsô borítók): 190 000 Ft

Hirdetések méretei

Egész (1/1) oldal (A5): Fél oldal: Negyed oldal:
vágott méret: 148 × 210 mm, 

minimum 5 mm kifutóval, 
tükörméret: 128 × 182 mm

fekvô méret: 128 × 89 mm
álló méret: 62 × 182 mm

méret: 62 × 89 mm

Anyagleadás
e-mailen vagy fájlküldô szolgáltatáson keresztül (pl. wetransfer, mammutmail stb.)

Leadott fájl paraméterei:

• nyomdai minôségû PDF
CMYK, 300 dpi, betûk görbére bontva, vagy beágyazva, kifutóval, 
vágójelekkel

• EPS
CMYK, betûk görbére bontva, kifutó méret esetén a kifutó ráhagyásával

• JPG, TIF formátumban
CMYK, 300 dpi, kifutó méret esetén a kifutó ráhagyásával

• CorelDraw fájlt nem fogadunk!

Kapcsolat:
Kiadó: GBT PRESS Kft.
Postacím: GBT PRESS KFT. 1330 Budapest, Pf. 26
Tel./fax: +36 (1) 380-9261 
Mobil: +36 (30) 297-6488
Irodavezetô: Szentirmay Andrea
E-mail: kertihirmondo@upcmail.hu



Tervezett témáinkból 2016-ban
Február
Zöldség: Fontos a jó vetômag – Mi kell a sikeres vetéshez? – Korai, hidegtûrô zöldségfajták – Az elôhajtatásról 
Gyümölcs: Mikor és hogyan ültessünk gyümölcsfát? – A metszés alapszabályai 
Szôlô/Bor: Ha savanyú a bor… savtompítás
Díszkert: Télen bent, nyáron kint – Mikor kell átültetni a növényeket? – Hidegtûrô dísznövények, virágok ültetése
Gyep: Mikor kezdjük a tápanyag-utánpótlást?
Aktuális: Ébred a kert – Kerti teendôk – Milyen földet vásároljunk?
Növényorvos: A lemosó permetezés – Szerek hatóanyag, dózis stb. alapján táblázatba szedve
Március
Zöldség: Milyen zöldségeket ültessünk? „Magvas” gondolatok – A palántanevelésrôl – A palántadôlés okai

Gyümölcs: Gyümölcsfáink kora tavaszi védelme (táblázatban összefoglalva: készítmény, hatóanyag, kultúra, károsító, 
dózis, forgalmi kat., M.v.i., É.v.i., Körny.v.bes.) – Jön a tavasz: metszés!

Szôlô/Bor: Igyekezzünk a metszéssel – Metszés után – teendôk a szôlôben

Díszkert: Minden, amit a rózsáról tudni kell – Balkonnövények teleltetés után – Dézsás növények ápolása –  
Mikor és hogyan cseréljünk földet?

Gyep: Kora tavaszi gyepápolás
Eszköztár: Milyen metszôollót vásároljunk? 
Aktuális: Talajmûvelés, trágyázás, talajtípusok – A talajfertôtlenítésrôl
Kertdoktor: A monília kártétele és az ellene való védekezés
Április
Zöldség: Mit kell tudni a melegigényes zöldségfajokról? – Önellátásra berendezkedve

Gyümölcs: Áprilisi teendôk a gyümölcsösben (leggyakoribb gombás és baktériumos megbetegedések, állati kártevôk) 
– Lepkehernyók elleni biológiai védekezés 

Szôlô/Bor: A hajtásnövekedés szakaszában (hatékony kombinációk a lehetséges károsítók ellen)
Díszkert: Milyen sövényt telepítsünk? – Folyton virágzó virágágyások
Gyep: Amit a fûnyírásról tudni kell – Gyepkezelési tanácsok

Aktuális: Gyümölcsösök betegségei elleni gombaölô, rovar- és atkaölô készítmények táblázatba foglalva 
(készítmény, kultúra, károsító, töménység, forg.kat., M.v.i., É.v.i. stb.)

Növényorvos: Fôbb zöldségnövényeink legveszedelmesebb gombás betegségérôl – Bogyósok károkozói (képekkel)
Eszköztár: Milyen fûnyírót vásároljunk?
Május
Zöldség: Optimális vetésforgó a kiskertben – Jó szomszédok, rossz szomszédok – Hiánybetegségek
Talaj: Tápanyagok és mûtrágyák

Gyümölcs: Májusi teendôk a gyümölcsösben (leggyakoribb gombás és baktériumos megbetegedések, állati kártevôk) 
– Indul a befôzési szezon!

Szôlô/Bor: Kötözés, hajtásigazítás – Ha támad a szôlô lisztharmat és peronoszpóra

Díszkert: Hogyan nyírjunk sövényt? – Nyári hagymások, gumósok – balkonnövények ápolása, tápanyagpótlása – 
Gyakori kellemetlen betolakodók (csigák, levéltetvek stb.)

Gyep: Öntözés – Mikor, mennyit, hogyan? – Ha gyomos a gyep (egyszikû és kétszikû gyomok, gyomirtás)

Aktuális: Gyümölcsösök betegségei elleni gombaölô, rovar- és atkaölô készítmények táblázatba foglalva 
(készítmény, kultúra, károsító, töménység, forg.kat., M.v.i., É.v.i. stb.)

Növényorvos: Védekezés a nyári fertôzések ellen (varasodás, monília, gyümölcsmolyok, aknázómolyok, atkák, 
pajzstetvek stb. kártétele) 

Szeptember
Zöldség: Ôsz a kiskerben – A betakarítás ideje – Tárolás – Savanyítás 
Gyümölcs: Ôszi feladatok – Telepítôk, figyelem!
Szôlô/Bor: Kezdôdik a szüret – Aktualitások a szôlôben

Díszkert: Fûszernövények szárítása – Káosz a kertben: kúsznak, kapaszkodnak! Mit tegyünk? –  
Virágaink ôsszel – A krizantémról – A muskátli teleltetése

Gyep: Ha már a fû sem nô... Hogyan készítsük fel a gyepet a télre?

Aktuális: Még érdemes permetezni? – Szerves trágya vagy mûtrágya? – Házi komposztálás –  
Rovar- és rágcsálóirtás

Növényorvos: Lombhullás után – Alapozzunk ôsszel! – Tárolási betegségek


