
(Julia, 2011. 02. 03. 13:01)

(sound, 2011.02.06 13:01) 

Ezzel csak ott kezdődik a baj, hogy még az ingyenes gyógynövény-ismertető túrákra sem jönnek el az 
emberek.
A másik, hogy saját magukat nem képes diagnosztikálni, illetve alapvető dolgokkal nincsenek tisztában. :(
Ezen igyekszünk egy páran változtatni. 

Válasz 

ZSF100@t-online.de
(Julia, 2011.02.03 13:01) 

Hallo - miert van szüksegetek a gyogyszergyartokra? Minden emberi szervezet mas - s nem lehet mindent 
gyogyszerrel gyogyitani marcsak azert sem, mert gyogyszer, orvos nem gyogyit - kizarolag az emberi 
szervezet kepes sajat magat reparalni! Füveket, gyökereket mindenki tud maganak szedni - ha ismeri, 
melyik növeny mire hasznal - s a gyüjtesre senkitöl sem kell engedelyt kerni! A dokik csak a müszereiket 
ismerik s felistennek kepzelik magukat. Az itt közreadott tapasztalatok, ismeretek mindenki szamara 
megteremtik a lehetöseget arra, hogy segitsen sajat magan - mint ahogy a közmondas is tartja: segits 
magadon, Isten is megsegit. Sok sikert hozza. 

Válasz 

Aggódó:-
(Kósa Lajos, 2011.02.02 09:45) 

Nagyon hasznos munkát végzel. köszönjük. Csak így tovább, mert nem tudhatjuk, mit tartogat számunkra 
a jövendő idő........... Sajnos, nem derűlátó a kinézete. Lásd. új jogszabály tervezet, b mely ellehetetleníti a 
természetgyógyászatot, művelőivel egyetemben.. Mindezt a "Gyógyszergyártó konszernek sugalmazására. 

Válasz 

Köszi
(Lilla, 2011.02.01 15:54) 

Sziasztok!

Valóban hasznos növény, legalább is én nagy hasznát vettem a felfázások alkalmával is, ajánlom a 
lányoknak is. Csökkenti a vizelési ingert is ezért úgymond igen hamar észre veszi az ember a hatását. 
Vagy medveszőlő tea, az is nagyon jó, és persze mezei zsurló ülőfürdö. Ezek akár kombinálva nagyon jók. 
Köszi a hasznos növény termesztési tanácsot, lehet nem sokára rá szorulunk.
Lilla 

Válasz 

Bocsánat :(
(sound, 2011.01.31 12:26) 

Igen, kellett volna ajánlanom linket hozzá.
Köszönöm Zoltán, hogy kikerested. Erről a növényről van szó. :)
Itt több fajtájáról van kép is:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Füzike_(növény)
Magról is nagyon hamar szaporodik, csak kis földet kell rádobni, kb 3 mm-t és hagyni, hogy kikeljen. 
Egynyári növény, de az ősszel kikeltek áttelelnek. Viszont a magja ugyanolyan, mint a Kamillának, hogy 
azonnal bele kell kerüljön a földbe, különben nem biztos, hogy kikel. Mivel azonban egészen tél elejéig 
hozza mellékhajtásait, akár az nyár elejétől tél alá vetésig vethető. Az ültetés területét jelöljük meg 
valamivel és ne palántáljuk át, ha nem muszáj. 

Válasz 



képek??
(>Zoli<, 2011.01.31 10:03) 

Kedves Rékabea!

A cikket képek nélkül kaptam a szerzőtől, én pedig nem érzem magam elég "szakinak" ahhoz, hogy az ő 
írásához keressek megfelelő képeket. Segítségként egyet feltettem,(bízom a megfelelőt) de legjobb lenne 
ha maga a szerző tudná képekkel bemutatni kiválasztott növényeit. Addig is amit mi tehetünk, az interneten 
megkeressük a kérdéses képet a megadott neve alapján. 

Válasz 

Bpest
(Rékabea, 2011.01.31 09:32) 

Kedves Zoli!
Nem lehetne ezeket a cikkeket, egy fotoval "alátámasztani".
Fogalmam sincs róla, hogy hogy néz ki ez a növény. 

Válasz 
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