
mellévágó metszőolló vágóüllős  metszőolló

1 599 Ft

/darab

Tippek és tanácsok 
kertbarátoknak

8 999 Ft

/darab

 02.22.  
CSÜTÖRTÖKTŐL

knak
Érvényes:  
02.22. csütörtök -  
04.26. csütörtök,
a készlet erejéig

Értékesítés kizárólag háztartási mennyiségben. A palackok nem betétdíjasok. Az ár mindennemű adót magában foglal. A termékek dekoráció nélkül kerülnek árusításra. A termékillusztrációk 
csupán elkészítési, ill. tálalási javaslatként szolgálnak. Ugyanazt a terméket eltérő csomagolásban is áruljuk, de egy adott terméket üzletenként kizárólag egyfajta csomagolásban értékesítünk.  
A termékek műszakilag, ill. külsőleg eltérhetnek a fotón látottaktól. Bár a kiadványban szereplő adatokat gondosan ellenőriztük, esetleges helyesírási, jelölési, számítási, árazási, szerkesztési vagy 
nyomtatási hiba, ill. nyilvánvaló tévedés miatt nem áll módunkban felelősséget vállalni.

* Kérjük vegye figyelembe, hogy állandó árukészletünkkel ellentétben ezen termékek csak korlátozott számban, a készlet erejéig állnak rendelkezésre. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy 
áruházainkban az áruellátás folyamatos és zökkenőmentes legyen. Amennyiben azonban gondos tervezésünk ellenére bizonyos termékek a nem várt magas kereslet következtében már az értékesítés 
első napján elfogynak, úgy ezért kérjük szíves elnézését. Textil és cipő termékeinknél nem minden modell kapható minden méretben. aldi.hu

Profi metszőolló*
csúszásmentes alumíniummarkolat, edzett  
acélpengék tapadásgátló Teflon® bevonattal
•  mellévágó metszőolló: ideális  friss ágak  

metszéséhez vagy 
•  vágóüllős metszőolló: ideális  száraz gallyak  

és ágak metszéséhez 
1 599 Ft/db

Szögletes oszlopos kaspó*
műanyagból készült, ütés fagy- és UV-álló, 
antracit vagy rozsdabarna színben, beltéri 
és kültéri használatra
űrtartalom: 16 l 
méret: 30 x 30 x 80 cm (szé x ho x ma)
8 999 Ft/db

 03.08.  
CSÜTÖRTÖKTŐL

Kapható 02.22-től 
a készlet erejéig!

Kapható 03.08-tól 
a készlet erejéig!

KERT- 
MŰVÉSZET  
ALDI-MÓDRA
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Lépcsős virágállvány*
erkélyre, teraszra vagy télikertbe, időjárásálló, 
dekoratív és stabil, a lépcsők magassága: 20 cm, 
fekete vagy fehér színben
•  szögletes: 70 x 60 x 60 cm (szé x ho x ma) vagy 
•  lekerekített: 60 x 60 x 60 cm (szé x ho x ma)  
7 999 Ft/db

7 999 Ft

/darab

Áttételes ágvágó olló*
 rendkívül kézreálló, törésálló és könnyű olló,  
tapadásgátló Teflon® bevonattal ellátott pengékkel, 
az áttétellel kisebb erőkifejtésre van szükség, 
vágási kapacitás: max. 3 cm átmérőig
hossz: 56 cm 
2 999 Ft/db

2 999 Ft

/darab

17 990 Ft

/darab

Teleszkópos ágvágó*
a földön állva, kényelmesen és biztonsá-
gosan vághatja le az ágakat, speciálisan 
edzett acélpengék, belső görgőrendszer, 
mely elősegíti a fáradságmentes, erőteljes 
vágást, a fűrészfejjel a vastagabb ágak is 
könnyedén levághatók, 2,29 m és 3,63 m 
között kihúzható
17 990 Ft/db

999 Ft

/csomag

Fenyőmulcs, 40 liter*
rostált fenyőkéreg talajtakaráshoz és utak, 
ágyások díszítéséhez, csökkenti a gyom-
növények növekedését, szemcseméret:  
10 - 40 mm, alkalmazási időszak: februártól 
novemberig 
40 l/csomag
24,98 Ft/l

699 Ft

/csomag

Virágföld, 40 liter*
univerzális virágföld szoba- és dézsás 
növények ültetéséhez, átültetéséhez,  
valamint a kerti talaj minőségének 
javításához, tartalmazza a növekedés 
megindításához szükséges összes 
tápanyagot, kb. 3 - 4 hét után utólagos 
tápanyag-utánpótlás ajánlott,  
alkalmazási időszak: márciustól októberig
40 l/csomag
17,48 Ft/l

Minőségi virágföld, 40 liter*
csökkentett tőzegtartalmú virágföld, alkalmas közepes  
tápanyagigényű szoba balkon- és dézsás növények-
hez, értékes agyagás ványokat tartalmaz, melyek 
megkötik a vizet és a tápanyago kat, kiváló minőségű, 
használatra kész, alkalmazási időszak: márciustól 
októberig 
40 l/csomag
24,98 Ft/l

999 Ft

/csomag

 02.22.  
CSÜTÖRTÖKTŐL

 03.01.  
CSÜTÖRTÖKTŐL

a szögletes és a 
lekerekített  

modell egymással 
kombinálható

fűrészfejjel

ALDI | 2

növények és  
kiegészítők  

nélkül

Kapható 02.22-től 
a készlet erejéig!

Kapható 02.22-től 
a készlet erejéig!

Kapható 02.22-től 
a készlet erejéig!

Kapható 03.01-től 
a készlet erejéig!

Kapható 03.01-től 
a készlet erejéig!

Kapható 03.01-től 
a készlet erejéig!



A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

ALDI-
TIPP

Virágzó  
csizma 
Különleges virágcserepeket 
készíthetünk, ha a régi gumi-
csizmákat vagy gumipa-
pucsokat felszegezzük egy  
fából készült falra, megtölt-
jük földdel (a talpába lyukat 
kell vágni vízelvezetőnek!), 
majd virágokat ültetünk bele.

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

1 999 Ft

/tekercs

1 999 Ft

/darab

1 699 Ft

/csomag/darab

Drótfonat-kerítés*
hatszögű fonott, magassága:  
50 cm, lyukbősége: 2,5 cm,  
UV-álló, rozsdamentes
•  horganyzott, hossz: 12 m vagy 
•  műanyag borítású, hossz: 10 m
12 m vagy 10 m/tekercs
166,58 / 199,90 Ft/m

Műanyag virágtartó*
ütés fagy- és UV-álló, terrakotta,  
antracit vagy szürke színben 
átmérő vagy hossz fajtától függően: kb. 38 - 40 cm,  
magasság modelltől függően: kb. 31 - 33 cm
2 499 Ft/db

Kerti eszköz*
különféle kerti eszközök, 
pl. utcai seprű, lomb seprű, 
gereblye, kapa stb.,  
FSC-tanúsítvánnyal  
rendelkező fenyőfa nyéllel 
1 999 Ft/db

Fa járólap*
beltéri és kültéri használatra is alkalmas, pl. teraszra, 
balkonra vagy télikertbe, olajozott akácfából készült, 
egyszerűen összeszerelhető és szétbontható 
1 csomag = 10 darab járólap, amely 0,9 m2 felületre 
elegendő 
méret egyenként: 30 x 30 x 2,4 cm (szé x ho x ma) 
10 darab/csomag
699 Ft/db

Fűmag, 2 kg*
válogatott fűmagok keveréke, strapabíró 
és dúsan zöldellő kerti gyepfelületet 
biztosít, terhelhető és masszív, ideális új 
gyep telepítéséhez, kb. 70 m2  területre 
elegendő
2 kg/csomag
1 249,50 Ft/kg

Kerti tárolózsák*
nagy szakítószilárdságú és víztaszító 
anyagból, hordfüllel és kiürítőfüllel
•  kerti tárolózsák, 2 darab: 120 l vagy 
•  kerti tárolózsák, 1 darab: 272 l vagy
•  összecsukható kerti tárolózsák,  

1 darab: 100 l, zöld vagy kék színben 
2 vagy 1 darab/csomag
849,50 / 1 699 Ft/db

 03.01.  
CSÜTÖRTÖKTŐL

összecsukható  
kerti tárolózsák

kerti  
tárolózsák

2 499 Ft

/darab

A felelősségteljes
erdőgazdálkodás jelzése

999 Ft

/darab

Gyermek kerti  
szerszám*
seprű, lombseprű, lapát, ásó, 
hegyes ásó vagy kétoldalas 
kapa, ellenőrzött gazdálko-
dásból származó fanyéllel, 
különböző színekben
999 Ft/db

 03.08.  
CSÜTÖRTÖKTŐL

2 499 Ft

/csomag

6 999Ft

/csomag

Kapható 03.08-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 03.08-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 03.08-tól 
a készlet erejéig!
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Kapható 03.01-től 
a készlet erejéig!

Kapható 03.01-től 
a készlet erejéig!

Kapható 03.08-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 03.08-tól 
a készlet erejéig!



 03.22.  
CSÜTÖRTÖKTŐL

 03.29.  
CSÜTÖRTÖKTŐL

 04.05.  
CSÜTÖRTÖKTŐL

22.
LKTŐL

 04.05.  
CSÜTÖRTÖKTŐL

6 999Ft

/darab

Seprőgép*
az összesepert szemetet a széltől védve  
a 16 literes gyűjtőtartályba továbbítja,  
mérete az állítható magasságú toló-
karral a felhasználó magasságához 
igazítható,  kis helyigényű,  
seprési teljesítmény: kb. 1 600 m2/óra, 
munkaszélesség az oldalsó seprűkkel 
együtt: kb. 55 cm
29 990 Ft/db

79 990 Ft

/darab

29 990 Ft

/darab

Napernyő*
szögletes, kiválóan alkalmas erkélyre vagy 
teraszra, praktikus, állítható magasságú  
(180 - 220 cm), 3-féle pozícióba dönthető, 
stabil acélváz, ill. erős UV-védelemmel 
ellátott, levehető és kézzel mosható ernyő 
méret: 210 x 140 cm
7 999 Ft/db

Rattanhatású virágtartó*
fonott műanyag, fémkerettel és vízálló 
műanyag betéttel, szürke vagy barna színben
•  kúp alakú: méret fent: 31 x 31 cm,  

lent: 23 x 23 cm (szé x ho),  
magasság: 64 cm vagy

•  szögletes: méret: 31 x 31 x 64 cm  
(szé x ho x ma) vagy

•  kerek: méret fent:  31 cm,  
lent:  23 cm, magasság: 64 cm

6 999 Ft/db

7 999 Ft

/darab

2 999 Ft

/darab

Székpárna*
•  magas támlás székhez: kényelmes ülést  

biztosít, körben 2 cm széles szegéllyel,  
felső anyaga 100 % pamut 
méret: kb. 120 x 50 x 8 cm (ho x szé x ma) vagy

•  alacsony támlás székhez: körben 2 cm széles 
szegéllyel, felső anyaga 100% pamut 
méret: kb. 100 x 50 x 8 cm (ho x szé x ma)

2 999 Ft/db

többféle  
mintával

különböző  
színekben

napernyőtalp  
nélkül

Ágyásszegélyszett*
kerti ágyások, utak, virágládák stb. praktikus 
elválasztója, időjárásálló, tetszés szerint bővíthető 
további elemekkel, egyszerűen összeszerelhető, 
stabil a földbe szúrható lábaknak köszönhetően,  
4 darab ágyásszegély 8 darab rögzítőcölöppel
méret egyenként: 55 x 45 cm (szé x ma)
3 499 Ft/szett

Női vagy férfi  
kerti papucs*
masszív és könnyen kezelhető, 
kivehető talpbetéttel,  
kerti használatra ideális,  
különböző színekben 
méret: 37/38 - 45/46
1 499 Ft/pár

3 499Ft

/szett

különböző  
modellek

A gyerekek a ház körül talált megtisztított, száraz kövekből 
színes lakkfestékkel és némi szülői segítséggel kreatív műal-
kotásokat készíthetnek, és feldíszíthetik velük a virág ágyást.

ALDI-
TIPP

1 499 Ft

/pár

Benzines fűnyíró*
vágási szélesség: 46 cm, vágási magasság: 3 - 8 cm, 
központilag beállítható, Briggs & Stratton motor 
550 E széria, könnyű indítás, porszórt acéllemezből 
készült burkolat, az ergonomikusan kialakított, 
felhajtható tolókarral, valamint a praktikus biztonsági 
kapcsolóval kényelmesen kezelhető, 65 literes 
műanyag fűgyűjtő tartály szintkijelzéssel, 5 literes 
benzines kannával és pót-gyújtógyertyával 
tömeg: kb. 31 kg
79 990 Ft/db

ALDI | 4

Kapható 03.29-től 
a készlet erejéig!

Kapható 03.29-től 
a készlet erejéig!

Kapható 03.22-től 
a készlet erejéig!

Kapható 03.22-től 
a készlet erejéig!

Kapható 04.05-től 
a készlet erejéig!

Kapható 04.05-től 
a készlet erejéig!

Kapható 04.05-től 
a készlet erejéig!



 04.19.  
CSÜTÖRTÖKTŐL

 04.26.  
CSÜTÖRTÖKTŐL

Elektromos fűnyíró*
vágási szélesség: 43 cm, 7-féle vágási magasság 
20 és 70 mm között, nagy teljesítményű motor:  
1 800 W, központi beállítás, biztonsági kapcsoló, 
mely elengedéskor leállítja a motort, a tolókar 
dőlésszöge és magassága is állítható, valamint 
a tolókar a gyorszár kioldásával lehajtható,  
60 literes fűgyűjtő tartály szintkijelzéssel
tömeg: 18,4 kg
29 990 Ft/db

Tárolóláda*
praktikus tárolási lehetőség pl. kerti eszközök számára, 
rendkívül tartós és időjárásálló műanyagból készült, 
egyszerűen, szerszám nélkül összeszerelhető  
és könnyen mozgatható
űrtartalom: kb. 350 l 
méret: kb. 119 x 52 x 59 cm (ho x szé x ma)
9 999 Ft/db

Napvitorla*
véd a naptól és megakadályozza a belátást a kertbe és a teraszra, könnyen 
felszerelhető, stabil, időjárás- és UV-álló poliészter szövet, karabinerrel, 
rugókkal és zsinórral, antracit vagy bézs színben
•  négyszög alakú: méret: 300 x 200 cm vagy
•  háromszög alakú: méret: 415 x 415 x 415 cm
6 999 Ft/db

Profi kerti öntözőberendezés*
•  tömlőtartó: 20 m hosszú, 1,27 cm (1/2”) átmérőjű 

kerti locsolótömlőhöz, falra szerelhető vagy
•  „Balcony” locsolópisztoly: kétféle, beállítható 

permettel vagy
•  „Präzision” locsolópisztoly: a permet fokozat-

mentesen állítható az erős sugártól a finom 
ködpermetig vagy

•  4-utas elosztó: több csatlakoztatott eszköz 
szabályozható működtetéséhez vagy

•  impulzus esőztető földbe szúrható tüskével: 
egyedileg szabályozható öntözési távolság  
és a szögtartomány, max. 397 m2 területre vagy

•  négyszög esőztető: négyszögletű területek 
öntözéséhez, max. 320 m2 területre

4 499 Ft/db

4 499Ft

/darab

Kerti locsolótömlő*
ellenáll a hőségnek és a hidegnek, törés taposás- és  
UV-álló, szabadalmazott NTS®-szöveterősítéssel
• hossz: 20 m,  1,27 cm (1/2”) vagy  
• hossz: 10 m,  1,9 cm (3/4”) 
20 m vagy 10 m/darab
149,95 / 299,90 Ft/m 

Tömlőcsatlakozó vagy Y-elosztó 
vagy kerti csap*
•  réz tömlőcsatlakozó szett, 4 részes: 3/4”-os csapelem,  

2 darab csatlakozó (vízelzárással és vízelzárás nélkül)  
és 1 darab locsolópisztoly vagy

•  réz Y-elosztó: minden hagyományos 1/2”-os öntöző-
rendszerhez alkalmas, stabil, magas minőségű kivitel 
vagy

•  vízcsap: 1/2”-os vízcsapcsatlakozással, golyós csappal, 
1/2”-os locsolótömlőkhöz alkalmas

4 darab vagy 1 darab/szett
2 299 Ft/szett/db

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékeny-
ségekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatást a https://www.aldi.hu/hu/
informaciok/szolgaltatasok/elektromos-vagy-elektronikus-hulladek/ oldalon talál.

Romantika üvegben
Egy üres befőttes üveget szorosan teker-
jünk körbe az üveg nyaka mentén hánccsal 
vagy spárgával, kössünk rá egy hosszabb 
madzagot két, egymással szemközti pon-
ton, az így keletkező hurok segítségével 
akasszuk fel az üveget, és helyezzünk bele 
teamécsest: így teremthetünk még hangu-
latosabb estéket.

sss

2 999 Ft

/darab

29 990Ft

/darab

15 990 Ft

/darab

Alumínium nyugágy*
párnázott, levehető fejpárnával és 
napvédő tetővel, 5-féle pozícióba 
állítható háttámlával, hálós zsebbel a 
háttámla hátoldalán, terhelhetőség: 
max. 130 kg, tömeg: 9 kg
fekvőfelület mérete: 196 x 68 cm
15 990 Ft/db

2 299 Ft

/szett/darab

ALDI-
TIPP

6 999Ft

/darab

9 999Ft

/darab
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Kapható 04.26-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 04.26-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 04.26-tól 
a készlet erejéig!

Kapható 04.19-től 
a készlet erejéig!

Kapható 04.19-től 
a készlet erejéig!

Kapható 04.19-től 
a készlet erejéig!

Kapható 04.26-tól 
a készlet erejéig!



TÁPANYAGVESZTESÉG:

a talaj tápanyagtartalmának csökkenése. 
Ennek megakadályozására kell a termés 
begyűjtését követően az ágyás talaját 
trágya vagy aprított növényi részek for-
májában újra ellátni tápanyaggal. Erre a 
célra a legalkalmasabb a komposztált föld, 
amely levelekből, szalmából, növényi és 
fűaprítékból, valamint salátából, zöldsé-
gek és gyümölcsök maradékaiból, hagyma 
héjából vagy régi virágföldből áll.

VÍZPANGÁS:

akkor keletkezik, ha egy növény öntözéskor 
túl sok vizet kap. Az öntözővíz már nem tud 
lefolyni, és nem jut levegő a gyökérlabdá-
hoz. A gyökér így szabályosan vízbe fullad 
és elkezd rohadni. Ezután a növény leko-
nyul, a levelei lógnak (a hervadáshoz ha-
sonló elszíneződés jelenik meg rajtuk), és 
legrosszabb esetben elpusztul. A pangást 
a cserépbe fúrt vízelvezető nyílással, vala-
mint kaspó vagy alátét használatával lehet 
megakadályozni. Vigyázni kell erre azoknál 
a kültéri ágyásoknál is, ahol a talaj agyagos.

TALAJÉRETTSÉG:

a termékeny talaj optimális állapota. Az 
érett talaj humuszos, jól átszellőztetett, 

morzsás, a gyökerek számára könnyen 
átjárható és megfelelően nedves. Legin-
kább a kelt kenyértésztához hasonlítható, 
amely kisebb és közepes méretű üregek-
ből áll. Az egészséges talaj képes felszívni a 
felesleges csapadékot, és könnyen el tudja 
azt vezetni a talajvízbe. (Lásd még: „Fagy-
érettség!”)

FAGYÉRETTSÉG:

a téli fagy okozta kedvező 
talajszerkezet. Hidegben a 
talajban lévő víz megfagy és 
kitágul. Ezáltal kisebb repedések 
és üregek keletkeznek, a talaj finomabb, 
lazább és morzsásabb lesz. Annak érde-
kében, hogy a fagy kifejthesse áldásos 
tevékenységét, a tél beállta előtt jó mé-
lyen fel kell lazítani a talajt, hogy a víz be 
tudjon hatolni. Ha a talajrögöket kitesszük  
a fagy hatásának, a talaj tavasszal keve-
sebb megmunkálást igényel. A homokos 
talajoknál ez sajnos nem ilyen hatásos. Ha 
túl sok a víz, amely nem tud lefolyni, a nagy 
súly miatt tönkreteheti a fagyérettséget.

ÁTÜLTETÉS:

a csíranövények szétválasztása a kihajtás 
után. A növénytermesztés során a magokat 
edényekbe vagy tálakba vetik. Csírázáskor 

a sűrűn egymás mellett elhelyezkedő fiatal 
növények elveszik egymás elől a fényt és a 
tápanyagokat, ezért amikor megjelenik az 
első igazi levélpár, javasolt különköltöztetni 
őket. Az ültetőbotot beleszúrjuk a földbe a 
csíranövény mellett, óvatosan kiemeljük, és 
megtisztítjuk a gyökerét a földtől. A gyöke-
reket óvatosan szétválasztjuk. A növénye-
ket ezután egy előre elkészített ültetőlyuk-
ba kell helyezni egy másik edényben, és 
alaposan meg kell locsolni.

ZÖLDTRÁGYÁZÁS:

ősszel olyan növényeket ültetünk, amelye-
ket télre az ágyásban hagyunk. A cél a talaj 
fellazítása a növények gyökerei segítségé-
vel, valamint a talaj állagának javítása. Tél 
végére az elszáradt növénymaradványok 
megemelik a talaj hőmérsékletét, segítik az 
átszellőzést és magas humusztartalmukkal 
növelik a szerves anyagok mennyiségét.

VETÉSFORGÓ:

olyan gazdálkodási mód, amelynek so-
rán az egyes területeket, különösen 

Amint az utolsó fagyos napnak is vége és kibújnak  
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zöldségek esetén, váltakozva ültetik be. 
Ha minden évben ugyanazt a növényt 
ültetjük ugyanarra a helyre, az kilúgozza 
a talajt, csökkenti a terméshozamot és 
a növények ellenálló képességét a kár-
tevőkkel és a betegségekkel szemben.  
A vetésforgót a magas tápanyag-
igényű növényekkel kell kezdeni,  
a következő évben közepes tápanyag-
igényű, majd az utolsó évben ala-
csony tápanyagigényű növényt kell 
ültetni. Az egyes növényfajták meg-
ítélése nem egyértelmű, elfordulhat, hogy 
az adott növényt az egyik kertész alacsony 
tápanyagigényűnek tartja, míg mások  
a közepes tápanyagigényűek közé sorol-
ják. Több év tapasztalata alapján kiala-
kíthatjuk a számunkra optimális, egyedi 
vetésforgót.

ZÖLD NÖVÉNY KIFEHÉREDÉSE 
TÚL KEVÉS FÉNY MIATT:

a növények elégtelen vagy rossz fény-
viszonyokra adott reakciója. A növény 
gyors és erős hosszbéli növekedéssel 
megpróbál olyan pozíciót elérni, amely-
lyel elegendő fényt kap. Ennek azonban 
az az ára, hogy a levelek kicsik és satnyák 
maradnak, így gyenge lesz a fotoszintézis. 
A fiatal növények a klorofillhiány következ-
tében kifakulnak és könnyen letörnek, el-
pusztulnak.

SÖTÉTBEN CSÍRÁZÓ:

azok a magok, amelyeknek speciális hul-
lámhosszú fényre van szükségük a csírá-
záshoz. Az ilyen magokat megfelelő mély-
ségbe kell elültetni. Sötétben csírázó 
magja van pl. a csillagfürtnek, a sarkantyú-
fűnek, a töknek, a répának, a medvehagy-
mának és a metélőhagymának, valamint 
a koriandernek és az uborkának.

FÉNYBEN CSÍRÁZÓK:

ezeknek a növényeknek rövidhullámú, 
világosvörös spektrumú fényre van szük-
ségük a csírázáshoz. Magjaik a sötétben 
csírázókkal ellentétben könnyűek és igen 
aprók, nagyon kevés bennük a tápszövet. 
Ha túl mélyre kerülnek ültetéskor, akkor 
igen csekély az esélye a sikeres kikelésnek. 
Ismert fényben csírázó növények a kakukk-
fű, a bazsalikom és a nefelejcs.

ALACSONY TÁPANYAGIGÉNYŰ 
NÖVÉNYEK:

olyan növények, amelyeknek nagyon 
csekély mennyiségű nitrogénre van szük-
ségük a növekedéshez, mint pl. a bab, a 
borsó, a hónapos retek, a kerti zsázsa, a 
hagyma, a primula, az árvácska, a petú-
nia stb.

KÖZEPES TÁPANYAGIGÉNYŰ 
NÖVÉNYEK:

olyan növények, amelyek növekedésük höz 
átlagos szintű tápanyag- ellátottságot 
igényelnek. Ilyen pl. a karalábé, a pap-
rika, az édeskömény, a fokhagyma,  
a pasztinák, az endívia, a padlizsán, a pó-
réhagyma, a lestyán, a mángold, a retek,  
a spenót és a saláták.

MAGAS TÁPANYAG IGÉNYŰ 
NÖVÉNYEK: 

ezeknek a növényeknek van 
szükségük a legtöbb nitro-
génre és tápanyagra a talaj-
ból. Ide tartozik pl. az összes 
káposztaféle, a burgonya, 

a répa, az uborka, a cékla, a cukkini,  
a zeller, a tökfélék, a napraforgó és a mus-
kátli.

RITKÍTÁS:

a fiatal oldalhajtások rend-
szeres eltávolítása, melynek 
célja: a növény kontrollá-
latlan burjánzásának 
megakadályozása.  
A ritkítás elsősor-
ban az uborká-
nak, a szőlőnek 
vagy a paradi-
csomnak válik hasz-
nára. A növény a 
ritkítást követően a ter-
mésképzésre koncentrál-
ja az erejét a fő hajtásokon, 
nem pedig új levelek, hajtások 
növesztésére, vagy olyan sok termés 
megérlelésére, amelynek azután nem jut 
elegendő tápanyag.

HAJTÁSCSÚCSOK LECSÍPÉSE 
(VISSZAVÁGÁS):

a növények hajtásainak csúcsát lecsípjük, 
hogy elősegítsük az oldalhajtások növesz-
tését, és ezáltal a sűrűbb és tömöttebb 
növekedést. A hajtáscsúcsok lecsípése 
számos dísz- és dézsás növény esetében, 
de pl. a paprikánál is ajánlott.

HASZNOS ROVAROK:

olyan rovarok vagy pókszabásúak, 
amelyek ideális esetben táplálék-
ként vagy gazdatestként hasznosít-

ják a kártevőket. Annak érdekében, 
hogy az otthoni kertben megtele-

pedjenek a hasznos rovarok, teljes mér-
tékben le kell mondani a vegyszerek 
használatáról, és búvó-,  áttelelő-, vala-
mint fészekrakó helyet kell kialakítani.  
A különböző időben virágzó őshonos  
növények elegendő és hosszú ideig kitartó 
táplálékot kínálnak a hasznos rovaroknak.  
A bokrokat és cserjéket csak tavasszal 
szabad visszavágni, mivel kedvelt áttelelő 
helyek.

Kertészmesterek 
Gyakorlat teszi a mestert, tartja a 
mondás. Ez igaz a kertészkedésre is. 
Kérdezzen meg tapasztalt kertésze-
ket is, hogy mi a titkuk, de ne féljen 
a kísérletezéstől sem! Idővel egyre 
jobban ráérez majd, és megérti a 
természet folyamatait, valamint a 
fontos összefüggéseket. Mindenki ből 
lehet sikeres hobbikertész! Bízunk 
benne, hogy a katalógusunkban 
összegyűjtött tippek és ötletek  Önnek 
is segítségére lesznek.
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ALDI KERTI KISOKOS 
 
 

 
 

SZÍNESÍTSE KERTJÉT!
A tavaszi ébredésre alkalmas melegebb februári-márciusi napokon az ALDI méhesház lakói is megteszik tisztítórepülé-
süket. Színesítse kertjét, és ezáltal juttassa megfelelő mennyiségű nektárhoz ezeket a szorgos kis állatokat! Ne felejt-
sük, hogy táplálékaink nagy része nem létezne nélkülük. További érdekességeket a méhekről az aldi.hu oldalon talál.

ALBEE  
IDÉN IS  

KIREPÜL!

További termékeinket és 
hasznos kerti tanácsainkat  

keresse az  
aldi.hu weboldalon!

FSC®-tanúsítvánnyal 
rendelkező papírra  
nyomtatva.
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