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Dňa 29. júna 2014 odišla do večnosti 
naša priateľka, šéfk a, kolegyňa, man-
želka, dcéra spoluzakladateľka a  duša 
fi rmy Isola Bella, Ing. Jana Krnáčová.
Jana sa narodila v učiteľskej rodine Ur-
dových, vo Vrábľoch dňa 5.2.1969. Tu 

vyštudovala základnú aj strednú školu. 
V roku 1987 nastúpila na štúdium vy-
sokej školy Zemědělskej v Brne, odbor 
záhradná architektúra, ktorý sa stal na 
celý zbytok života jej láskou, prioritou, 
jej povolaním. Každý z nás, kto stretol 

SPOMIENKA 
NA JANKU KRNÁČOVÚ
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Janu, už pri prvom stretnutí vedel, že je 
to žena o ktorej sa musí hovoriť.
Jana úplne prirodzene vedela viesť naše 
kroky aj kroky našej fi rmy tak, aby sme 
všetci či už kolegovia, zamestnanci, či 
zákazníci mali pocit istoty a  bezpečia. 
Vedela naslúchať druhým  dať im dôve-
ru a  pocit, že všetko je na správnom 
mieste naplánované na ten správny čas. 
Tak ako si Jana možno bez nás napláno-
vala čas, kedy odíde. Povedala, že je čas, 
kedy nás naučila všetko čo vedela - a je 
čas ísť ďalej.
Jana bola tvorivou a živou dušou, kto-
rá dokázala pretvoriť holú zem na oázu 
zelene, kde sa každý rád vracal. Bola až 
nákazlivo činorodá, tvorivá a  zároveň 
bezprostredná, nebála sa povedať nám, 
ale ani svojím zákazníkom svoj názor 
a  postoj. Vedela, ako človeka posunúť 
ďalej a  dať mu pocítiť, že je dôležitý 
a  potrebný. Navždy si budeme pamä-
tať jej smiech, ktorý bol tak nákazlivý 
a hlasný a ktorým vedela nakaziť svoje 
okolie. Ten smiech, ktorý sme počuli 
už zďaleka a  vedeli sme, že ide šéfk a. 
Jej smiech sa bude navždy niesť na-
ším záhradným centrom a  nielen my 
ju budeme vidieť a stretávať v každom 
strome a v každej rastlinke, ktorú Jana 
za pomoci svojho teamu zasadila. Jana 
stála pri zrode všetkého, čo bolo nové  
a tvorivé. Bola gejzírom nápadov a  in-
špirácií. Mala veľké sny, ktoré realizova-
la a pretvárala na skutočnosť. Sny, ktoré 
po nej budeme my ešte veľmi dlho re-
alizovať.
Stromy a  kvety milovala nadovšetko, 
tak ako svojho manžela Maroša Krná-

ča, ktorý vedie fi rmu Isola Bella v  jej 
duchu ďalej.
Spoločne, v  roku 1996, založili fi rmu 
a budovali tak dielo, ktoré môžete dnes 
vidieť a  navštíviť u  nás v  Žitavciach. 
Od ukončenia štúdia v roku 1992, Jana 
vytvorila stovky krásnych záhrad, par-
kov, verejných priestranstiev a jej ruka 
odborníka spolupracovala na mnohých 
projektoch. Jana nechala po sebe nielen 
fi rmu Isola Bella ale nespočetné množ-
stvo oáz radosti, pokoja a harmónie zá-
hrad. Verím, že mnoho našich zákazní-
kov tak, ako my stretáva Janu vo svojich 
záhradách, ktoré nesú jej rukopis. Jana 
až do posledných dní tvorila, snívala 
a ostala verná svojím záhradám.
Aj keď choroba Janku oberala o veľa síl, 
bola do konca s nami v našej - v jej pre-
dajni. Dávala nám do konca nádej, že 
všetko je tak, ako má byť a ona s dôve-
rou a spokojne môže odísť domov. Do 
posledných dní ostala veľkou optimist-
kou a oporou pre nás.
Dúfam, že Janka odišla do rajských zá-
hrad a  verím, že je tam šťastná a  páči 
sa jej tam. Ak nie, som si istá, že aj tam 
priniesla niečo nové, svoje sny, fantá-
ziu, niečo nepredvídateľné čo aj ostat-
ných záhradníkov v  nebi prinajmen-
šom prekvapí.
Verím, že tie záhrady raz spoločne prej-
deme a dovtedy želám každému, aby sa 
tak ako my prechádzal s našou šéfk ou, 
kolegyňou, priateľkou, dcérou a  man-
želkou po záhradách tu, kým sa opäť 
nestretneme.

Ing. Kvetoslava Dinis Mäsiarová
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Viem, je len august, leto v plnom prú-
de, ale už teraz myslíme na výber ovoc-
ných stromov. Jeseň je nepochybne tým 
najlepším obdobím, čo sa týka výberu 
a čiastočne aj výsadby. Tento sortiment 
nebude chýbať ani v našej predajni. 

Široký výber jadrových a kôstkových 
odrôd zaručuje jednoduchý nákup. 
Okrem overených odrôd jabloní, hru-
šiek, marhúľ či broskýň sa môžete te-
šiť aj na novinky. V prípade, že máte 

vybranú nejakú odrodu, neváhajte ma 
kontaktovať na mail: info@bellagar-
dena.sk alebo na mobil 0903 144 155, 
pokúsim sa ju pozháňať u našich dodá-
vateľov. Vaše návrhy čakám do polovice 
septembra. 

V závislosti od počasia, ale približne 
od 15. októbra, začneme s navážaním 
tohto sortimentu. Verím, že spoločne 
vyberieme to najlepšie pre vašu záhra-
du.               Emília Zrubcová

Čas na výsadbu 
ovocných stromov
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Menej známe ovocné dreviny

Arónia čiernoplodá
Aronia melanocarpa
U nás sa začala rozširovať už v 70. ro-

koch. Patrí medzi vzhľadné okrasné ale 
aj úžitkové rastliny. Vhodná pestova-
teľská forma je ker. Nie je náročná na 
stanovište, dá sa pestovať aj v nádobe. 
Kvitne v máji, je samoopelivá. Plody 
dozrievajú v auguste, sú čierne s vyso-
kým obsahom vitamínu C a vitamínmi 

skupiny B a provitamínu A. Majú vyso-
ký obsah rutínu, ktorý pomáha upev-

ňovať a rozširovať cievy. Ďalej obsahuje 
vápnik, železo, bór, jód, meď. Majú v 
sebe protiplesňové a protibakteriálne 
látky, preto sa plody nekazia, neples-
nivejú. Plody sa používajú na výrobu 
džúsov, kompótov, džemov, lekváru, 
vína a mnoho ďalších. Je to veľmi ne-
náročná rastlina odolná voči chorobám 
i mrazom. 

Ťažko povedať, čo je pre koho menej známy druh. Isté však je to, že 
sa do popredia dostávajú ovocné druhy menej náchylné na choroby a 
aj škodcov. Ruka v ruke s tým chodí menej ošetrovania s chemickými 
prostriedkami. Dnes pre vás vyberáme:
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Muchovník
Amelanchier

Ľudovo sa tiež nazýva indiánska, ale-
bo aljašská čučoriedka, či hrozienko-
vý strom. Ker je samoopelivý, znesie 
mrazy do -40°C. Rastie v tvare kra do 
výšky 2,5m, v každej pôde a znesie aj 
extrémne mrazy. Chuťovo aj tvarovo 
pripomína klasické čučoriedky, no ne-
potrebuje kyslú pôdnu reakciu. Bobule 
majú modročiernu farbu a dozrievajú v 
polovici júna. Chuťovo je sladký a šťav-
natý. Hodí sa na priamy konzum, dže-
my, kompóty ale aj na sušenie. Plody 
sú bohaté na vápnik, draslík, horčík či 
železo. Pôsobí preventívne proti ocho-
reniu žalúdka. Je to veľmi dekoratívna 
rastlina vhodná aj na živé ploty. 

Rakytník rašetliakovitý 
Hippophae rhamnoides
Rakytník je dvojdomá rastlina, ktorá 

rastie v tvare kra. Patrí medzi ovocni-
ny s najvyššou nutričnou hodnotou. 
Na stanovište je nenáročná, potrebu-
je trochu vyšší obsah vápnika v pôde. 
Obsahuje vitamíny skupiny B (B1, B2, 
B3), A, C, E a P. Plody sú vhodné na 
prípravu džúsu, sirupov, džemov i na 
prípravu oleja. Tým, že nie je samoo-
pelivý, musíme vysadiť minimálne dve 
rastliny. Jednu samčiu a jednu samičiu. 
Najznámejší opeľovač je Pollmix a sa-
mičky: Sluníčko – najväčšie plody, Her-
go – skorá odroda, Leikora – dobre zná-
ša rez, Orange Energy – bohato rodiaca 
s málo tŕňmi. Účinné látky posilňujú 
zrak, pôsobia proti skleróze a spomaľu-
jú proces starnutia. 
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Brusnica
Vaccinium vitis – idaea
K tomu, aby rástla a bohato rodila po-

trebuje kyslú pôdu bohatú na živiny. 
Rodí aj dvakrát do roka. Prvé kvitnutie 
je v máji, úroda je zrelá koncom júna. 
Druhé kvitnutie je v júni, zber v septem-
bri až októbri. Druhá úroda je bohatšia, 
plody väčšie, kvalitnejšie a chutnejšie. 
Má vysokú dietetickú hodnotu. Obsa-
huje vitamín C, provitamín A, množ-
stvo organických kyselín, minerálnych 
látok a trieslovín. Z brusnice sa pripra-
vujú okrem džemu aj marmelády, rôsoly 
a sirupy. Hodí sa k mäsu, najmä k divine 
vo forme džemu.

Ing. Eva Káčerová
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Výsadba jarných 
cibuľovín

Ak chcete mať krásny tulipánový zá-
hon, treba na to myslieť už teraz. Od 
septembra budeme mať v predajni rôz-
ne jarné cibuľoviny ako tulipány, narci-
sy, veternice, krokusy a mnoho ďalších.  
S týmito kvietkami si potešíte oči už 
skoro na jar. Sú to prví poslovia jari, s 
nimi si do záhrad viete vniesť celú pa-
letu farieb po pochmúrnej čiernobielej 
zime. Dajte si pozor na termín výsadby, 
treba ju ukončiť najneskôr v novembri. 

V ponuke máme aj špeciálne košíky, 
pomocou ktorých sa cibuľky ľahšie vy-
berajú zo zeme a zároveň sú chránené 
pred hrabošmi a inými hlodavcami. 

Netreba šetriť ani hnojivom. Rastlinky 
sú krajšie, dlhšie kvitnú a sú odolnejšie 
voči chorobám aj škodcom. 
So svojimi výpestkami sa môžete pochvá-
liť aj nám. Stačí, ak nám pošlete fotogra-
fi e na náš mail: info@bellagardena.sk

 V priebehu roka robíme rôzne súťaže, 
preto sa neváhajte zapojiť, pridajte sa k 
našim priateľom na facebooku: www.
facebook.com/zahradysnov a budete 
informovaní o pripravovaných udalos-
tiach, novom tovare, súťažiach a o všet-
kom, čo sa u nás deje. 

Ing. Eva Káčerová
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Pre ich omamnú vôňu, okúzľujúce farby a tvary sú od pradávna pova-
žované za kráľovné kvetín. Navyše ich jednoduché pestovateľské náro-
ky sú aj pre začínajúceho záhradníka hravo zvládnuteľné.

Vďaka veľkej rozmanitosti tvarov, fo-
riem rastu, typov kvetov sú ruže mno-
hoúčelovo využiteľné rastliny. Majú 
široké uplatnenie v každej záhrade, 
v parku, ale aj na terase, či balkóne. S 
obľubou  sú vysádzané ako solitéry vo 
forme stromčekových ruží, na skrášle-
nie vstupných priestorov, patií, streš-
ných záhrad, ale aj  balkónov  pričom 
sa dajú úspešne dlhšie pestovať aj v 
nádobách. Na vytvorenie neobvyklé-
ho záhradného prvku, môžeme použiť 
popínavé ruže a zaujímavú oporu. Es-
teticky výborne pôsobí oblúková opora 
na ruže v strede s lavičkou, alebo po-

sedenie s pergolou, ktorú ruže pekne 
obrastajú. Príjemne pôsobia zákutia 
na relaxovanie v spoločnosti opojných 
vôní, kombinované popínavými a vy-
sokými parkovými ružami. Ak máte v 
záhrade väčší priestor, s popínavými  
ružami si môžete zaexperimentovať.  
Ponechajte im viac hlavných výhonkov 
a pestujte ich ako veľké parkové kríky. 
Na tento účel sú však špeciálne vyšľach-
tené veľké anglické parkové ruže, ktoré  
najkrajšie vyniknú vo veľkej kríkovej 
forme a majú jedny z najkrajších farieb 
a tvarov kvetov. Z čajových  a polyant-
kových foriem kríkových ruží si okrem 

RUŽE - KRÁĽOVNÉ 
KVETÍN
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bežného pestovania, môžete vypestovať 
neobvyklé a veľmi efektné živé ploty a 
predely záhradných  plôch. Pôdo-po-
kryvné ruže si určite nájdu miesto vo 
vašej záhradke. Najmä priestory, kto-
ré  sú zaliate slnečnými lúčmi od rána 
do večera sa vám odmenia v podobe 
kvitnúcich kobercov ruží. Miniruže to 
je kategória ruží pre každého pestova-

teľa a takmer každú príležitosť. Tu už 
hrá menšiu rolu veľkosť priestoru v zá-
hradke. Miesto pre ne určite nájdete aj 
na vašom stolíku na terase či balkóne.
Užitočný spoločníci pre ružičky sú aro-
matické bylinky, ktoré navyše pôsobia 
veľmi esteticky. Lavandula angustifolia 
a Hissopus offi  cinalis ochránia vaše 
ružičky pred najčastejšími škodcami – 
voškami.  

K využitiu ruží na záver malá rada: 
Ruže veľmi pekne vyniknú v záhone 
obklopenom nízkou obrubou z buxu-
sov alebo s  udržiavaným trávnikom.

 
Pestovateľské minimum
Pár základných pravidiel pre pestova-

nie ruží: 
Výber stanoviska

Platí pravidlo, že čím viac svetla, tým 
viac kvetov, ale pri celodennom úpale 
veľa z ruží skôr odkvitne.

Výživa
Ruže vytvárajú veľkú masu zelene a 

kvetov. Všeobecne sú ruže považované 
za veľkého spotrebiteľa dusíka (N) a po-
kiaľ chceme podporiť bohatstvo kvetov, 
tak by mali mať dostatok fosforu (P) a 
draslíka (K).  Dnes už máme v ponuke 
hnojivá rôznych kategórií. Rada Floria 
patrí medzi najlepšie, jej efekt ocenia 
najmä náročnejší pestovatelia.

Voda
je nevyhnutná pre správny rast a naj-

mä násadu kvetov a kvitnutie. Preto ak 
chcete rastliny vo výbornej kondícii,  
musí byť. Keďže sú ruže  niektoré menej 
iné viac náchylné na hubovité ochore-
nia, najlepší efekt docielite so závlahou 
ku koreňom, kvapôčková závlaha je 
úplne ideálna.

Ochrana rastlín v skratke
Pri obdivovaní a relaxovaní zároveň 

kontrolujete, zisťujete a plánujete zá-
sahy. Najčastejšie začíname v boji s 
múčnatkou, ktorú dobre zvládnete prí-
pravkami na báze síry napr. Kumulus, 
potom nás iste neprekvapí, keď príde 
daždivejšia časť leta, že musíme zasaho-
vať minimálne voči čiernej škvrnitosti 
listov prípravkom Sillit, medzi tým po-
môžeme ružičkám redukovať škodcov 
nejakým účinným insekticídom napr. 
BI 58EC nové.  

Rez 
skoro náš každodenný, u remontujú-

cich ruží skoro 100% platí.  Ale pekne 
po poriadku: Na jar skrátime u kríko-
vých ruží výhonky na 3-4 očká a staré 
drevené výhonky úplne odstránime. To 
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isté platí u miniruží a stromčekových 
ruží s tým rozdielom, že tu kladieme 
väčší dôraz na tvarovanie korunky. U 
popínavých ruží necháme 4-5 hlavných 
dlhých výhonkov a bočné presvetlíme 
a skrátime na 3-5 očiek. Po odkvitnutí, 
odstraňujeme odkvitnuté kvety a reže-
me pod druhým párom listov a súčasne 
krík tvarujeme. Na jeseň po opade lis-
tov ruže môžeme rezať na vysoko maxi-
málne o jednu tretinu ich výšky.

Na našom krásnom ostrove Isola Bel-
la,  v záhradnom centre Bella Gardena 
sa pre Vás snažíme mať stále v ponuke 
rôzne druhy ruží vo veľmi dobrých ce-
nách.

Prednosťou nákupu rastlín počas roka  
je najmä, že ružičky sa Vám ukazujú  v 
plnej kráse a vidíte fabu, veľkosť a stav-
bu ich kvetov. Rastliny v kontajneroch 
nakúpite u nás s veľmi výhodnými ce-
nami.

Na jeseň sme k Vám znovu bližšie, 
preto pre Vás posledné roky zabezpeču-
jeme voľnokorenný materiál v ešte šir-
šej ponuke a vo výhodnejších cenách.

V prípade výsadby veľkých priestorov 
s veľkým počtom kríkov, v tomto obdo-
bí môžete viditeľne ušetriť a za ušetrené 
peniažky nakúpiť viac rastliniek.

Ešte malé pripomenutie na záver:
 Všetci predajcovia milujeme ruže, 

neustále sa s nimi zaoberáme a študuje-
me o nich všetky dostupné informácie.

Preto Vás za Váš nákup radi obdaruje-
me odborným  poradenstvom,  prípad-
ne pomôžeme vyriešiť Váš záhradný 
problém.

S ružovým úsmevom sa na Vás teší 

Ing. Helena Pelešová – Floricita 
a celý kolektív predajcov
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otvorené od 9:00- 17:00 hod
• vianočné stromčeky - rezané, v kontajneroch 

a aj ozdobené
• široký výber vianočných ikebán aj zo živého 

materiálu
• netradičné vianočné ozdoby
• vianočná kapustnica, varené víno a tradičné 

vianočné pečivo
• všetky nákupy v decembri zlosovateľné 

v TOMBOLE 12. 12. 2014

September a október s nádychom jesene

 
otvorené od 8:30 – 12:30
• predaj ovocných stromov a kríkov, viniča
• príprava na Mikuláša a Vianoce 

• zakladáme živé ploty
• vresoviskové rastliny - daboécie, pernetye a gaultérie 

dekoratívne listnaté stromy a kry s ozdobnými 
plodmi

  
• ovocné stromy, kry drobného ovocia 

a prostokorenné ruže 
• chryzantémy, astry a iné jesenné trvalky
• príprava na dušičky: vence, ikebany aj z čerstvých 

materiálov, sviečky

Od 15. 10.

Sviatok 1. 11. 2014

5. 12. 2014  Mikuláš 

ateriálov, sviečky, y, y

18. 10. o 10. hodine Prednáška s prof. Hričovským

otvorené od 9:00 - 17:00
• príchod Mikuláša o 16:00 hod., balíčky pre detičky, horúca 

čokoláda, sladké dobroty

12. 12 – 13. 12. 2014  Vianočné dni

December

November
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www.isolabella.sk, info@isolabella.sk

Bella Gardena

0905 / 417 807

POZVÁNKA
Pozývame vás na stretnutie 

s prof. Ing. Ivanom Hričovským DrSc, 
v sobotu 18.10. 2014 o 10.00 hod. 

v našom záhradnom centre. 
Dozviete sa niečo viac o rezoch ovocných stromov a kríkov, 

o nových vyšľachtených odrodách aj o najvhodnejších 
odrodách na pestovanie v našich podmienkach. 

Všetci ste srdečne vítaní.




