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A lap pro�lja
A BBC Kertvilág magazin az eredeti angol oldalakra támasz-
kodó szerkezettel és tartalommal, praktikus ismeretekkel, 
tanácsokkal, főként a kerti teendőkre koncentrálva a hobbi-
kertészeket szólítja meg. Az angol lap egy tévéműsorra épül, 
főbb arcai a magazinban is megjelennek..

Célcsoport 
20-59 éves aktív nők és férfiak, akik nagyon igényesek kültéri
lakókörnyezetükre is, érdeklődnek a kertkúltúra, a kertépítés,  
a kertészeti design-megoldások iránt. 

Miért érdemes hirdetni a lapban? 
• Minőségi olvasótábor, környezetére is igényes olvasó.
•  Hiánypótló, hiteles magazin kert témában, nemzetközi  

háttérrel.
•  Kert kiadványaink az Otthon magazinnal együtt még  

nagyobb fizetőképes célcsoport  elérését biztosítják.
• A lapot olvasóink gyűjtik, többször kézbe veszik.
• Hirdetésével az olvasón keresztül egy családot ér el.
• Márkáját célcsoport azonos környezetben tudhatja.
 
Megjelenés: évente 10 alkalommal 

Terjesztés: Árusításos úton a Lapker Zrt.,  
Elő�zetéssel a Magyar Posta Zrt.

Piaci információk 
Nyomott példányszám: 18 000 db 
Forrás: : IQ Press terjesztés

Hirdetési tarifák  
Méret Ár:

2/1 2 375 000 Ft

1/1 1 590 000 Ft

1/2 840 000 Ft

B/II 1 640 000 Ft

B/III 1 520 000 Ft

B/IV 1 730 000 Ft

A hirdetési árak 2021. január 1-től érvényesek! 
Áraink az áfát nem tartalmazzák.
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A kertek nem csak a növé-
nyek és az emberek kedvé-
ért születtek: igen fontos pél-
dául a barna varangyok 
(Bufo bufo) számára is ez az 
időszak. Ebben a hónapban 
ébrednek fel téli álmukból, 
és indulnak el a szaporodási 
helyeik felé. Éjjelente mo-
zognak, és olykor utakon is 
át kell kelniük, ami eléggé 
veszélyes vállalkozás egy 
viszonylag lassú, felajzott 
varangy számára. Hogy mi-
ért írunk erről? Azért, mert 
e kétéltűek a legnagysze-
rűbb szövetségeseink közé 
tartoznak, hiszen elképesz-
tő mennyiségű csigát, 
hernyót és más kerti kárte-
vőt esznek meg. Óvatosan 
vezessünk tehát: közös fele-
lősségünk, hogy vigyázzunk 
a varangyokra!

A HÓNAP SZTÁRJA 
Hyacinthus orientalis ’Woodstock’ 
Ez a növény ragyogó színfolt lehet, főleg kora tavasszal. 
Sokan tartunk cserepes jácintot a lakásban, hogy színével 
és mámorító illatával átsegítsen a tél legsötétebb napjain 
– elképesztő, hogy néhány kis hagyma egy egész otthont 
beillatozhat. Azért, hogy ez megtörténhessen, a hagymá-
kat idő előtti virágzásra kell késztetni. Ha ez túl sok 
vesződség a számunkra, akkor egyszerűen ültessük 
a hagymákat ősszel a szabadban hagyott edényekbe, és 
mostanra saját erőből is elkezdenek virágozni!
Gondozása Ősszel ültessük cserepekbe. Ágyásszegélyekbe is tele-
píthetőek, bár szerintem ott kicsit furcsán és természetellenesen mu-
tatnak, de persze mindenkinek más az ízlése.
Magasság × átmérő 40 cm × 8 cm
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Carol a kankalinok 

valamennyi válto-

zatos színű, for-

májú és illatú vál-

tozatát imádja
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ármilyen is a kertünk, talál-

hatunk olyan kankalinfajtákat, 

amelyek színekkel, illatokkal és 

szépséggel töltik meg – a tavasz 

az ő idejük, bár egyes ázsiai kankalinok 

nyár derekáig kitartanak. 

A legismertebb, és sokak számára leg-

kedvesebb kankalin az egyszerű szártalan 

kankalin (Primula vulgaris). A sápadt 

virágocskák halvány rózsaszín szárakon 

ülnek, világossárga szirmaik a gyenge 

fényben is elég feltűnőek ahhoz, hogy 

odacsalogassák a rovarokat. A virágok 

sötétsárga közepe pedig a nektár- és pol-

lenlelőhelyet jelzi számukra. A kankali-

nok virágaiban a szirmok alsó része csővé 

forrt össze. 

A virágok egyik típusában csak bibe 

van (amely a beporzó pollent fogadja), ami 

a sziromcső felső végénél látható, és úgy 

néz ki, mint egy kicsi, lapos, zöldes színű 

gombostűfej. A másik típusban a porzók 

(amelyek a pollent adják) sárgás vagy na-

rancssárgás csomókként vannak jelen. Ez 

az elrendezés megakadályozza, hogy a nö-

vények önmagukat porozzák be, így tud 

fennmaradni a biológiai sokféleség.

A szártalan kankalinok mellett ismert 

az aprócska lisztes kankalin (P. farino-

sa), a tavaszi kankalin (P. veris) és a jó-

val ritkább sudárkankalin (P. elatior) is. 

A szártalan kankalinnal ellentétben a ta-

vaszi kankalin a jó vízelvezetésű talajokat 

kedveli. A kertbe telepítve gyorsan elsza-

porodik, ha meszes a talajunk, és nyílt te-

repre ültetjük. 

Ha viszont kertünkben a nedves vagy 

kötött talaj jellemző, de mégis vágyunk 

a primulák látványára, inkább kelet felé 

tekintsünk: az ázsiai kankalinok igen né-

pes csoportot alkotnak, amelynek tagjai 

főleg patakpartokon és lápos vidékeken 

nőnek, a Himalájától kezdve Kínán át 

egészen Japánig. A legtöbb kankalinhoz 

hasonlóan teljesen télállóak és erős nö-

vekedésűek. Némelyikük harangsze-

rű virágokat hoz a magas szár tetején, 

mások virágzata kandeláberre emlékezte-

tő elrendezésű, a színeik pedig végtelenül 

sokfélék.

Ez való cserépbe és napra

Ha száraz, napsütötte sziklakertünk van, 

vagy cserépben szeretnénk kankalint ne-

velni, a cifra kankalinok jelentik a megol-

dást. Illatos virágaik elképesztően válto-

zatosak, fajtáinak színe a skarlátvöröstől 

az élénksárgáig, a szürkétől a zöldön át 

SZEZONÁLIS 

színvilág 
 

kankalinok

 A világossárga virágok 

a gyenge fényben is odacsal-

ják a rovarokat, sötétsárga 

közepük pedig a nektár- 

és pollenlelőhelyet jelzi. 

Csodás illatukkal és változatos formáikkal a kertben nevelhető 

legvonzóbb virágok közé tartoznak a kankalinok. A tavasz ked-

venceinek illata mennyei és messzire száll. 
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KERTI DOKI
Féltjük
a fáinkat?
Nick Bailey elmagyarázza, 
hogyan őrizhető meg ker-
tünk fáinak egészsége.

?
Tudta?

A Föld legmagasabb 
fája egy Kaliforniá-
ban élő, 115 mé-
teres örökzöld 
mamutfenyő.

A fák a táj és a kert nagyon fontos 
elemei. E fenséges növények meg-
határozzák a látványt, stabilizálják 
a talajt, élőhelyet nyújtanak az álla-
toknak, és oxigént termelnek. Mi, 
kertészek sokat tehetünk azért, hogy 
meglévő és újonnan telepített fáink 
a lehető legjobban érezzék magukat.

Meglévő fák
Egy koros kerti fát nagy becsben 
kell tartani, de törődést is igényel. 
Mivel rengeteg fény, víz és tápanyag 
kell nekik, könnyen megfoszthatják 
a kert többi részét ezen erőforrások-
tól. A fényhiány metszéssel orvosol-
ható, így a korona nyitottabbá válik, 
a fa alatti növények vízigénye öntö-
zéssel elégíthető ki, a tápanyagokat 
pedig mulcs vagy szerves trágya for-
májában biztosíthatjuk. 

Noha a kert eme óriásai legyőzhe-
tetlennek tűnhetnek, könnyen kárt 
tehetünk bennük. A talaj tömörödé-
se gyakori probléma az idősebb fák 
töve körül, mivel így nem jut elég víz 
és levegő a gyökerekhez. A felszíni 
tömörödés a talaj ásóvillás levegőz-
tetésével orvosolható, ám ha a tö-
mörödés mélyebbre hatol, olyan vál-
lalkozásokat érdemes a feladattal 
megbízni, amelyek mélyszellőztető 
gépeket használnak. Ezek nagy nyo-
mású levegőt juttatnak a talajba, 
amely így felrepedezik, és több leve-
gő és víz jut a gyökerekig.

Sok esetben éppen a gyökerek 
a legsebezhetőbbek. Az ásás vagy 
a kertépítő munkák könnyen kárt te-
hetnek a rögzítő és táplálkozó gyö-
kerekben. Ezt a problémát elkerülen-
dő ne végezzünk nagyobb ásást 
a fák koronája alatti területen, ezzel 
instabillá tehetjük őket, és elősegít-
hetjük a vadhajtások fejlődését.

Érdemes odafigyelni fáink kárte-
vőire és betegségeire is. A legna-
gyobb pusztítást talán a gyűrűs tus-
kógomba végezheti. Ha a fa tövén 
megjelennek a drapp színű kalapos 
gombák, ott már nincs mit tenni. 
Hasonlóan súlyos és kezelhetetlen 
lehet a baktérium okozta elhalás, 
a fitoftóra- és a taplógomba-fertőzés 
is, de ezek gyakran csak hosszú évek 
alatt végeznek egy fával. E betegsé-
gek azonosításához a legjobb szak-
értő faápoló segítségét kérni.

Új fák
Az új fa ültetése hosszú távú befek-
tetés, ezért érdemes kezdettől fogva 
jól csinálni. Mindig az adott környe-
zethez illő fát válasszunk! A kertünk 
fekvésének, időjárási viszonyainak 
megfelelő környezetből származó fa-
jok fognak a legjobban boldogulni.

A kerti fák – főleg a kisebbek – 
gyakran oltványok. Ilyenkor az alany 
adja a fa gyökérzetét, ami segíti az 
alkalmazkodásban és a növekedés 
szabályozásában. A gyökérzetről 
olykor vadhajtások erednek, amelye-
ket le kell metszeni.

Új fák ültetésekor azt tanácsolják, 
hogy ássunk négyszögletes gödröt, 
majd töltsük azt vissza tápdús föld-
del – a gyökerek így gyorsabban 
növekednek. A fiatal fákat szeles 
helyen karózzuk ki a biztonságos 
eredés érdekében. Az öntözésük 
nem éppen egzakt tudomány, de 
az első két évben mindenképpen 
érdemes locsolni őket, hetente leg-
alább 20-30 liter vízzel, mélyen átáz-
tatva a tövük körüli talajt.

Végül, de nem utolsósorban: ne 
ültessünk fát olyan helyre, ahol ko-
rábban gyűrűs tuskógombával vagy 
fitoftórával fertőzött fa állt!FO
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Egy kis 
tudomány

◾ Egyetlen kifejlett tölgyfa 500-nál is 
több állatfaj – köztük emlősök, madarak 
és rovarok – eltartásában segíthet.

◾ A Földön több mint 60000 fafaj él, 
Oroszország északi tajgájától a trópuso-
kon át egészen Patagónia csücskéig. Na-
gyon sokféle hőmérséklethez alkalmaz-
kodtak, egyesek a –40 °C alatti hideget is elviselik, másoknak a +40 °C feletti hő-
ség sem árt meg.

◾ A fahatár azon élőhely szélét jelenti, 
ahol a fák még képesek megélni. Nagyon nagy magasságban és nagyon hideg kör-
nyezetben már nem tudnak növekedni.

◾ Egy kifejlett tölgyfa naponta több 
mint 400 liter vizet is felszívhat a talaj-
ból. Ennek kevesebb mint 2 százaléka 
hasznosul a fotoszintézis során, a többi 
a leveleken át a légkörbe párolog.

◾ A Földön jelenleg legalább hárombillió koros fa él.

◾ A civilizáció hajnala óta az ember az 
összes erdőterület közel felét kiirtotta.

◾ Ha hagyjuk, hogy egy fa hajladozzon 
a szélben, akkor szívósabbá, vastagabbá, erősebbé és egészségesebbé válik – ez 
a szeizmo morfogenezis nevű jelenség. 
Karózásra csak az újonnan ültetett és 
a nagyon gyenge fáknál van szükség.

A fák több módon is 
jobbá teszik az éle-
tünket, javítják 
a hangulatunkat és 
a környező levegő 
minőségét, otthont 
és táplálékot kínál-
nak az állatoknak

Mindig a helynek 
megfelelő fát 
válasszunk – ne ültes-
sünk juhart szeles helyre, 
mert a levelei könnyen 
megperzselődhetnek, 
megsérülhetnek

ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS
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 TEENDŐK
■Ha savanyú a talajunk, 

szórjunk meszet a ká-
posztaféléknek szánt 
ágyásokba, hogy meg-
előzzük a gyökérgolyva 
kialakulását.

■Vessünk borsót a sza-
badban, a melegebb 
helyekre, és védjük 
a vetést a kártevőktől.

■A vetésre kész talajt 
átlátszó műanyag fóliá-
val melegítsük fel; a fó-
lia széleit téglákkal 
rögzítsük.

KERESSÜK
A PITYPANGOT

E makacs gyom elhullatott 
magjai egészen lehetetlen 

helyeken is kicsíráznak, 
és a növények hosszú 

karógyökereik miatt 
mindennek ellenáll-
nak. Ássunk le és 

szedjük ki az összes 
gyökeret most, ami-

kor a terület még üres.

Készítsünk búrát
Könnyen készíthetünk olcsó 
és sokoldalú növénytakaró búrát 
erős drótkarikák vagy hajlékony 
műanyag csövek segítségével, 
amelyekre átlátszó polietilén fóliát 
vagy vékony szövetet terítünk. 
Ez az eszköz ideális a fiatal növé-
nyek fagyvédelmére és a vetés 
előtti talajmelegítésre.

Egyszerűen nyomjuk a talajba 
a karikákat egymástól egyenlő tá-
volságra olyan hosszan, hogy a ta-

karóanyag az egész sorra elegen-
dő legyen, és mindkét végén 
maradjon belőle még 60-80 cm. 
Az egyik végén fogjuk össze az 
anyagot kötözőzsinórral, majd rög-
zítsük egy cövekkel. Ezután men-
jünk végig a soron, és húzzuk rá az 
anyagot a karikákra. Feszítsük ki, 
és rögzítsük le a végét, majd a sor 
két oldalán is rögzítsük az anyagot, 
hogy a helyén maradjon, de szel-
lőztetni is tudjunk alatta. 

A fóliát megemelve öntözhetünk és gyomlálhatunk is alatta

A szerves trágya hosszú távon 
táplálja a növényeket

Metsszük meg 
az őszi málnát!
A későn termő málna a legköny-
nyebben metszhető vesszős gyü-
mölcs – egyszerűen minden vesz-
szőt tövig vissza kell vágni. Ezzel 
elősegítjük, hogy a gyökerekből új 
rügyek induljanak fejlődésnek, és 
azokból erős vesszők legyenek, 
amelyek majd ősszel hoznak ter-
mést. E növényeket késő ősszel is 
metszhetjük, amely esetben egyes 
hajtások fejlődésnek indulnak és 
áttelelnek, ám ezek nem lesznek 
olyan erőteljesek, mint a tavaszi 
rügyekből növekvőek.

A fiatal epertöveket a szabadból ültessük át üvegházba

Fagymentes időben tövig vág-
juk vissza az őszi málnát

Neveljünk 
korai epret

Ha az epreket meleg helyre visz-
szük, hamarabb fognak teremni. 
A virágzáshoz azonban szükségük 
van egy hidegebb időszakra, ezért 
jobb február végéig várni, mielőtt 
bevinnénk őket az üvegházba.

Kis ásóval emeljük ki az indáról 
fejlődött, már jól meggyökerese-
dett növénykéket, és ültessük őket 
egy nagy edénybe úgy, hogy a tö-
vük kissé a talaj szintje fölött ma-
radjon. Csak mértékkel öntözzük, 
amíg be nem indul az intenzív nö-
vekedés. Ily módon jóval a kinti ep-
rek előtt fognak virágozni és te-
remni a fiatalabb tövek is. 

Hagyjunk a csi-
csóka gumói-
nak bőven 
helyet – most 
ugyan még ki-
csik, de 2 mé-
ter magas 
növénnyé fej-
lődnek

Szórjunk ki 
szerves tápot
A szerves tápokból folyamatosan 
szabadulnak fel a tápanyagok, 
ezért a most kiszórt mennyiség az 
egész növekedési időszakban ellát-
hatja a növényeinket. Egyszerűen 
szórjuk a talajra, mielőtt elvetnénk 
a zöldségek magjait, és hintsük 
körbe vele a gyümölcstermő fák és 
bokrok tövét is. Az érett istállótrá-
gya jó szervestápanyag-forrás, 
de sokféle más szerves táp is kap-
ható. Ezek lehetnek granulátum, 
por vagy szemcse formájúak is. 
A bennük lévő tápanyagok mennyi-
sége és aránya változó, ezért min-
dig ellenőrizzük a címkéjüket, 
hogy a növényeinknek megfelelő 
terméket válasszunk.

4 növény 
Most vessük el

Vannak magok, melyeket azért 
kell most elvetni, mert hosz-
szú ideig tart, mire kicsíráz-
nak. Másokból most érdemes 
elvetni az első, kisebb meny-
nyiséget, aztán ezt rendsze-
res időközönként ismételni. 
Az ilyen korai vetések több hőt 
igényelnek a csírázás megin-
dításához, a kis növényeknek 
pedig a lehető legtöbb fényre 
van szükségük.

1 A paradicsom magjait általá-
nos virágföldbe vessük. Tegyük 
őket fűtött csíráztató tálcába, 
propagátorba vagy fűtőszőnyeg-
re, hogy 22 °C-os hőmérsékleten 
legyenek. A csírázásnak két hé-
ten belül meg kell indulnia.

2 A kelbimbó magjai alacsony 
hőmérsékleten is kicsíráznak. 
Ritkásan vessük őket, tálcára, 
szórjunk rájuk vékony réteg föl-
det, és nyomkodjuk le a felszínt. 
Alaposan öntözzük meg!

3 A vöröshagymamagokat tö-
mörített és előáztatott földbe 
kell ültetni, majd finomszemű 
perlitet kell rájuk szórni. 22 °C-on 
egy hét alatt kicsíráznak.

4 A saláta magjai 20 °C alatt csí-
ráznak, ezért ne melegítsük őket 
túl. Nagyon ritkásan vessük, 
hogy a leveleknek elég helyük le-
gyen a fejlődésre. Perlittel fedjük 
le, hogy a magok levegős, meleg 
környezetben legyenek.
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Ültessünk  
csicsókát!
Ez a könnyen nevelhető, mutatós 
és igénytelen növény bőséggel 
hozza enyhén dióízű gumóit. A gu-
mókat 10 cm mélyre ültessük, egy-
mástól 30 cm távolságra, gyom-
mentes földbe. Erőteljesen 
növekednek, ezért lehet, hogy 
csökkenteni kell töveik méretét, ha 
kevés a helyünk. A növény 2 m 
magasra nő, és a százszorszépre 
emlékeztető, sárga virágokat hoz. 
A szárakat karózással tartsuk 
egyenesen, vagy halmozzunk fo-
kozatosan egyre több földet a tö-
vük köré, ahogy növekednek. A gu-
mókat nyár végén lehet felszedni.
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Szupererős 
csilik 

gondozása

Színes 
ötletek
otthonra

  Tavaszváró

13
TANÁCS

szoba-

növénye
khez

EGYNYÁRI 
VIRÁGOK

takarékosan 

TavaszváróTavaszváró�������������

Évelők ültetéseCsodás virágok magról Tegyük rendbe az ágyásokat!
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mikor tavaly áprilisban be-
sétáltam a sevillai Real Alcá-
zar, azaz a mór királyi palota 
udvarába, valósággal letagló-zott a virágzó narancsfák illata. Úgy tűnt, mintha a környező utcák, sőt az egész város ebben a csodás illatfelhőben fürde-ne, emlékeztetve arra, hogy lakói egykor nemcsak a látvány miatt termesztettek narancsot, hanem bizony az illat miatt is. A gyümölcs íze nem számított, mivel itt a keserű vagy sevillai narancsot (Citrus aurantium) nevelték, amely i. sz. 900 kö-rül érkezett Kínából. A számunkra isme-rős édes narancs (C. sinensis) csak 1500 körül jutott el Európába – meséli Monty.A keserű narancs levét főzéshez használ-ták, a héjából kinyert olaj pedig sokféle illatszernek volt nélkülözhetetlen össze-tevője. A növényt elsősorban mégis a le-nyűgöző látványáért és illatáért nevelték.„Bármennyire szeretem is a saját na-rancsfáimat, a gyümölcsük nem valami finom. Négy ilyen fám van: két édes (C. si-nensis) és két keserű narancs (C. auran-tium). Ez utóbbiak régi, kedves barátaim. Az elsőt dugványként kaptam 1989-ben, egy Peckover House-i látogatás során. Az akkori főkertész, Paul Underwood (ma Bickling főkertésze) elárulta, hogy a na-rancsházban nevelt szülőfa több mint 300 éves. Eszerint az én meglehetősen satnya, immár közel 30 éves fám lényegében azo-nos azzal, amely már III. Vilmos és II. Má-ria idején is hozott termést. A narancsot, melegigényes növény lévén, akkor is vé-deni kellett a téli hidegektől” – osztja meg velünk ismereteit a világhírű kertész. Így jelentek meg a téglából épült melegházak, amelyek később átadták helyüket a na-rancsházaknak (orangerie), hogy aztán azok az ipari forradalom idején átalakul-janak a ma már jól ismert üvegházakká.

„A másik idősebb növényemet majd’ 25 éve, karácsonyi ajándékként kaptam. Azóta jó néhány dugványt vágtam mind-két fáról, s újabb, fiatalabb példányokkal – köztük néhány citromfával – gyarapítot-tam szerény citrusgyűjteményemet. De mindegyiket ugyanúgy gondozom” – avat be a részletekbe Monty. 

A megfelelő körülmények
Noha az andalúziai Alhambrában létez-nek olyan keserű narancsok is, amelyek a –7 °C-os hideget is elviselik, még akkor is, amikor körülöttük minden medence befagy, tudni kell, hogy a kevésbé szívós édes narancsok rosszul tűrik a hideget, de még mindig sokkal kevésbé kénye-sek rá, mint a savanyú citrom, a lime (C. aurantiifolia). Ez utóbbi valóban csak 

trópusi körülmények között érzi jól magát, és szenved, ha a hőmérséklet 5 °C alá süly-lyed. A citrusfélék közül cserépben talán a közönséges citrom (C. limon) nevelhe-tő a legkönnyebben. Ez a növény a keserű narancshoz hasonlóan életerős, és egyes fajtáinak nagy előnye, hogy egyidejűleg akár három különböző termésállapot is megfigyelhető az ágaikon. Elképzelhető tehát, hogy egyazon fán egyszerre látha-tunk virágokat, fiatal, zöld terméseket és érőben lévő sárga citromokat is – ami azt jelenti, hogy kellő gondoskodással szinte folyamatosan szüretelhetünk a fánkról.
E meglepő télállóság és a néha szokatla-nul enyhe hazai telek ellenére nincs olyan hely Magyarországon, ahol egy citrusfé-le egész télen át nyugodtan a szabadban maradhat. Mindegyiküknek szüksége van védelemre a téli időszakban, amikor las-sabban növekednek és speciális igényeik vannak: hűvös, de nem hideg idő, és ned-ves, de nem vizes talaj.

Noha a citrusféléket telente csak igen óvatosan szabad öntözni – havi egy al-kalom általában bőven elég, és időnként egy alapos beáztatás többet ér a gyakori, 

A nyár íze
Csempésszünk be otthonunkba némi mediter-rán napsütést cserepes narancs- és citromfák ültetésével! Exkluzív cikkünkben Monty meg-mutatja, hogyan biztosíthatjuk a legjobb 

körülményeket a citrusféléknek.

Azonos mennyiségű kerti föld, avarkomposzt és kertészeti homok az ideális ültetőközeg

 Fő szabályként elmond-
ható, hogy ha egy 

helyiségben a levegő elég 
száraz ahhoz, hogy ház-

tartási textíliákat tartsunk 
ott, akkor hosszú távon 
egy citrusféle sem fogja 

jól érezni magát. 

monty kertje
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Műszaki paraméterek
Terjedelem: 80+4 oldal 
Papírminőség: 65 gr LWC (belív), 150 gr lakkozott  
műnyomó (borító) 

Anyag leadása   
300 dpi-s, CMYK (a dokumentumba ne legyen színpro-
�l beágyazva), TIF vagy PDF állomány, maximum 300%
festékösszterheléssel, a fekete szövegek és logók egy színnel, 
felülnyomással legyenek a hirdetésben. 

Kötészeti, vágási pontatlanságokból adódóan a kifutó  
méretre készült anyagoknál ne kerüljenek fontos információk  
a vágáshoz 6 mm-nél közelebb. 

Méret Tükör 
méret

Vágott 
méret

Kifutó 
méret

2/1 388x240 mm 420x275 mm 430x285 mm

1/1 177x240 mm 210x275 mm 220x285 mm

1/2 álló 86x240 mm 102x275 mm 112x285 mm 

1/2 fekvő 177x120 mm 210x135 mm 220x145 mm

Hirdetési méretek 

Anyagleadási és megjelenési ütemterv
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Lapszám Megrendelési 
határidő

Lemondási 
határidő

Nyersanyag leadás Anyagleadási 
határidő

Megjelenés

1 2020.12.14 2020.12.28 2020.12.24 2021.01.07 2021.01.28

2 2021.01.11 2021.01.25 2021.01.21 2021.02.04 2021.03.04

3 2021.02.15 2021.03.01 2021.02.25 2021.03.11 2021.04.01

4 2021.03.15 2021.03.29 2021.03.25 2021.04.08 2021.04.29

5 2021.04.24 2021.05.08 2021.05.04 2021.05.18 2021.06.03

6 2021.05.17 2021.05.31 2021.05.27 2021.06.10 2021.07.01

7 2021.06.14 2021.06.28 2021.06.24 2021.07.08 2021.07.29

8 2021.07.24 2021.08.07 2021.08.03 2021.08.17 2021.09.02

9-10 2021.08.16 2021.08.30 2021.08.26 2021.09.09 2021.09.30

10-11 2021.10.11 2021.10.25 2021.10.21 2021.11.04 2021.11.25

1/2
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1/2
álló
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