
 پیشنهاد های

 گوناگون دیجی کاال

برای فصل گرم



2

 برای آن هایی که 

محیط زیست را دوست دارند

انصار خوگر

تحریریه
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آبیاری گیاهان، هرس درختان، کاشتن یک نهال، قدم زدن در 

کنار گل ها و چیدن سبزی هایی که خودمان کاشته ایم، می تواند 

برای بسیار از افراد تجربه ای لذت بخش باشد.

 فرقی نمی کند صاحب یک آپارتمان باشید و در آن گلخانه ای 

کوچک داشته باشید یا بخش زیادی از حیاط خانه ی خود را به 

گیاهان و درختان اختصاص داده باشید؛ درهرصورت شما باید از 

آن ها مراقبت کنید. باتوجه به نوع گل وگیاه و باغچه ای که دارید 

ممکن است به ابزارهای متفاوتی نیاز پیدا کنید. در رسته ی 

ابزار باغبانی سایت دیجی کاال شما می توانید ابزارهایی را که در 

همه ی مراحل باغبانی موردنیاز است پیدا کنید. شما می توانید 

خاک موردنظر خود را سفارش دهید، بذری را که دوست دارید 

انتخاب کنید، گلدان و وسایل آبیاری و ابزارهای هرس را بخرید 

و خودتان به یک باغبان حرفه ای تبدیل شوید. در این رسته، 

ابزارهای دیگری ازجمله سم پاش، شلنگ، اره و دیگر وسایل 

آبیاری و باغبانی وجود دارند.
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ویترین

سم پاش بهکو 
با مخزن 20 لیرتی/فشار ثابت
BP-LK20 مدل
6/10

ویترین

8.2/10

اره ی هرس تاشو فورموسا تولز 
مدل 82770

5/10

اره ی باغبانی تاشو هوراسدی 
 SDY-97003 مدل

 سم پاش جی تی تی 
6-5073-SX مدل

6.6/10

سمپاش

ارهی
باغبانی
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ویترین

اره ی زنجیری بنزینی ماکیتا 
DCS4610 مدل

6/10

اره ی زنجیری  برقی بلک اند دکر 
GK1940T مدل

7/10

7.6/10

سم پاش دیامرتینو 
Miura12 مدل

8/10

سم پاش بهکو
BP-CS11 مدل 

9.2/10

شلنگ 1/2 اینچ آکواکرفت 
مدل 850060

6/10

فواره ی بادبزن بهکو با 17 نازل
41811-BS مدل

10/10

آب پاش 7 حالته ی بهکو 
9302-BTN مدل

لوازم
آبیاری
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ویترین

بذر گوجه فرنگی 
پاکان بذر

خاک بنفشه ی آفریقایی 
گیلدا بسته ی 2 لیرتی

ویترین

ویترین

7.6/10

خاک و کود آماده ی کاشت گیلدا 
بسته ی 4 لیرتی

7.5/10

بذر گل شاه پسند 
گلباران سبز

7/10

8/10

گلدان پالستیکی 13 سانتی مرتی
  مدل 6040

 گلدان پالستیکی
 10 سانتی مرتی بسته ی 3عددی

10/10

6/10

خاکو
کود

گلدان

بذرو
تخم
گیاهان
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 پوکه ی لیکا و گیلدای گیلدا
 بسته ی 2.5 لیرتی

8/10

خاک بونسای گلباران سبز 
بسته ی 1 کیلوگرمی

7.6/10

بذر کلم پیچ 
پاکان بذر

بذر ریحان سبز 
پاکان بذر

10/108/10

8/10

گلدان آویز پالستیکی 52 
سانتی مرتی مدل 2014

گلدان آویز پالستیکی 
59سانتی مرتی مدل 2018

6/10


