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Gardena
Bella

Milí čitatelia,

stále nás zohrieva jesenné slniečko a ani sa nezdáme a bude tu zima. 
Ešte však máme na pláne urobiť dôležité jesenné práce v záhrade – 
pripraviť rastlinky, trávnik, závlahu, jazierko na zimu. Nech je akákoľvek 
tuhá, aby ju záhrada prežila bez akejkoľvek ujmy a na jar prekvitla do 
krásy. Len sa niekedy zamýšľam, či my zvládneme zimu bez ujmy. Zo 
všetkých strán na nás idú správy, o zdražovaní, nových poplatkoch, 
vyšších odvodoch a kadejakých nástrahách. Zamysleli sa niekedy ľudia, 
ktorí to navrhujú a schvaľujú aký to bude mať dopad? Dopad na ciele, 
chuť a ochotu ľudí, ktorí pracujú a tých, ktorí ich zamestnávajú. Pred 
pár rokmi naša firma mala 25 zamestnancov, dnes nás je 13, pred pár 
rokmi sme zrealizovali asi 20 kompletných záhrad ročne a stačilo nám 
na to osloviť asi 25 zákazníkov a teda vypracovať asi 
25 ponúk. Dnes na rovnaký počet záhrad potrebujeme 
spracovať asi 125 ponúk. Niežeby sme sa práce báli, 
stále ju robíme radi a chceme slúžiť naším zákazníkom 
a vytvárať krásne záhrady. Ale chceme ponúknuť 
našim zákazníkom trochu viac. Naše plány a projekty 
sú zatiaľ odložené v šuflíku a dúfam, že táto zima ich 
neposunie ešte hlbšie. My sa však nikdy nevzdávame!

Krásnu jeseň Vám želá Jana Krnáčová a kolektív firmy Isola Bella

2 /  2012

Vydáva ako občasník pre svojich zákazníkov
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Milí zákazníci, priatelia 
a milovníci zelene. 

Dostáva sa vám do rúk prvé tohtoročné 
vydanie nášho časopisu. Je výnimočné 
tým, že ho píšeme sami predajcovia, bez 
pomoci štylizovaných redaktorov. Ušili 
sme ho pre vás s láskou, vyberali sme 
témy, s ktorými sa na nás obraciate. 
Život v našom záhradnom centre je 
ovplyvňovaný ročným obdobím. Po ná-
ročnej jari, kde sme sa zúčastnili výstavy 
Gardenia v Nitre a vďaka Vám, úžasných 
Záhradníckych dňoch, sme sa akoby 
mávnutím čarovného prútika prehupli 
do pokojného, ale krásneho leta. Pokoj-
ného preto, lebo nás už netrápia jarné 
mrazíky, nízke teploty a krásneho zo 
záplavy farieb z kvitnúcich stromov, krí-
kov, trvaliek a letničiek.
V tomto čísle sa dozviete niečo viac o 
pestovaní orchideí, o využívaní biologic-
kej ochrany, aj o starostlivosti o letnič-
ky a balkónovky. Pripomenieme si ako 
prebehol 10.ročník našich Záhradníc-

kych dní a môžete vyhrať 300€ v súťaži o 
najkrajší truhlík. Aby toho nebolo málo, 
pozveme vás na naše ďalšie pripravova-
né akcie – na nadchádzajúci „Týždeň ar-
chitekta“ a v našom Kalendáriu si určite 
vyberiete to pravé pre vás. 
Už teraz sa teším na stretnutie s vami na 
jednej z našich akcií. Prajem vám pokoj-
né a pohodové leto plné zážitkov.

Emília Zrubcová
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Petúnie, surfínie, pelargónie, verbeny, 
gazánie a lobélie rôzných farieb, veľkostí 
a druhov. Je ich také množstvo, že meno-
vať všetky by bolo zbytočné.  

Dôraz však treba klásť aj na výber kve-
tináča, ktorý by mal ladiť farebne jednak 
s letničkami, na druhej strane prispôsobiť 
jeho výber aj architektúre domu. Iný kve-
tináč použijeme pri modernom dome  a 

celkom iný kvetináč by sme vybrali k tra-
dičnému domu vidieckeho charakteru.

 Farebná škála je taká rozmanitá, ako pri 
výbere farieb letničiek. Treba byť pozor-
ný a aj tu platí pravidlo, menej je niekedy 
viac.  

Osadiť ich môžeme skupinou letničiek, 
alebo použiť kombináciu stálezelených 
pomalšie rastúcich drevín a konifer v 

Dúhové leto  
v kvetináčoch

Aj takto by sme mohli nazvať leto, ktoré veľmi rýchlo vytlačilo jar. Naše záhrad-
né centrá sú plné sortimentu letničiek rozmanitých druhov, ktoré hýria tými 
najrozmanitejšími farbami. Ak by ste sa na ne pozreli z perspektívy, skutočne 
budete vidieť farebnú škálu dúhy.
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kombinácii s letničkami. Veľmi zaujíma-
vo pôsobí aj kombinácia trvaliek a koni-
fer spolu s letničkami a trávami. 

Takto si zabezpečíte farebnosť a rozma-
nitosť takmer do konca sezóny. 

Nebojme sa kombinovať  a oživiť vysa-
dené kvetináče dekoratívnymi drobno-
sťami, ktoré výsadbu oživia a vy budete 
mať jedinečný a neopakovateľný aranž-
mán.

Takto si viete oživiť terasu, okno, ale aj 
vchod do domu. Výber farieb, ako som už 

spomenula, je rozmanitý, ak však chcete 
zaujať, je dobré kombinovať najviac dve 
– tri farby, vybrať si jeden dominantný 
akcent  a doplniť ho o zelenú resp. bielu 
výplň. 

 Nezabúdajme tiež na kompozíciu, aj 
keď sa jedná len o malý hranatý kvetináč. 
Vždy  sa  zamerajte na dominantu, ktorá 
bude tvoriť stred – hlavnú dominantu  a 
po stranách obraz vysadených letničiek. 
Tento doplníme po bokoch o nižšie dru-
hy  a podľa veľkosti kvetináča o mnoho-
kveté drobné kultivary, ktoré budú  pre-
vísať z kvetináča a tak vytvoria kaskádu 
kvetov. 

A ako sme už spomenuli vyššie, neboj-
te sa zapichnúť do kvetináča akékoľvek 
drobnosti, umelé či kovové kvietky, oz-
dobné mini krhličky alebo vtáčiky. 

Biela sa spája s čistotou, nevinnosťou a 
vernou láskou. A nikdy neomrzí. Možno 
sa niekomu  bude zdať jednofarebná vý-
sadba fádna, no ak ju správne použijete 
pri dome v modernom stýle, určite do-
siahnete to pravé. Takto môžete použiť 
bakopu, bielu surfíniu, milionbels, pelar-
góniu a množstvo iných druhov.

Bielu však môžete kombinovať s akou-
koľvek inou farbou, ktorú biela zvýrazní 
a vyplní. 

Kombinácia žltej, oranžovej,  modrej 



4

a fialovej je možno extravagantná, ale aj 
živá a žiarivá. 

 Naopak pre romantické a pokojné 
miesto zvoľte jemné odtiene bielej, ružo-
vej a oživte ju fialovou. 

Použiť tón v tóne je vždy výhrou. Dobre 
je však takúto výsadbu obzvlášniť aspoň 
jemne o niečo previslé. Tu vám v akejkoľ-
vek letničkovej výsadbe poradím trvalku 
brečtan, alebo pre mňa nenahraditeľnú  
letničku helichysum a plektrant, ktorý 
krásne vyplní priestor medzi letničkami.

Hitom roku 2015 je farba marsala. Je to 
krásna vínovo červená farba, ktorú určite 
nájdeme aj medzi farebnou škálou letni-
čiek a trvaliek, ak teda chcete byť IN, ur-
čšite si vysaďte do kvetináčov a do okien 
červené anglické pelargónie v kombiná-
cii s bielou lobelkou. Alebo ju doplňte o 
previslú a po celý rok kvitnúcu verbenu, 
ktorú tiež nájdete vo farbe marsaly. 

 Okrem letničiek do kvetináčov môžete 
vysadiť aj vzrastlé ihličnany v tvare špirá-
ly, gule, alebo pon-ponu. 

Tieto môžete sezónne doplniť o levan-
duľu, bylinky, alebo opäť letničky. Neza-
búdajme však, že ak vysádzame vzrastlé 
a stálezelené dreviny, treba ich vysadiť 
do kvalitnej terakotovej nádoby alebo 
nádoby s dvojitým dnom, ktorá je mra-
zuvzdorná. 

 Pre letničky odporúčam samozavlažo-
vacie kvetináče, ktoré nájdete v širokom 
sortimente aj v našom záhradnom centre. 

Ing.Kvetoslava DINIs MäsIArOVá
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 V dňoch 1. – 3. mája 2015 sa v našom Záhradnom cen-

tre Bella Gardena uskutočnili 10. ZÁHRADNÍCKE DNI.  
Stretli sa tu priatelia, milovníci rastlín a odborníci. Našou 
radosťou sú spokojní  zákazníci, ktorí odchádzali obohatení 
o nové informácie v oblasti záhradnej architektúry, ovoci-
nárstva ale aj dizajnu a ochrany rastlín.

10. ZÁHRADNÍCKE DNI  
firmy Isola Bella

Prednášali nám odborníci v oblasti 
jazierok a vodnej chémie firmy Vod-
nár – pán Ing. Gula, ktorý nám povedal 
cenné informácie o produktoch, ktoré 
nájdete aj v našej predajni.  

radi sme privítali na našich záhrad-
níckych dňoch pána Ing. Pavla Chlou-
bu, ktorý nám  na prednáške predvie-
dol ako správne vysádzať čučoriedky a 
správne ich pestovať.

 Pán Doc. Ing. Paulen očaril mnohých 
pestovateľov ovocných drevín a dozve-

deli sme sa množstvo nových a cenných 
informácii o modernom ovocinárstve.

Bohatý sortiment rastlín, dobrá nála-
da a príjemná atmosféra, ktorú nepoka-
zil ani májový dážď, nás opäť spojila do 
jedného teamu -  našich predajcov, ver-
ných zákazníkov, ale aj tých , ktorí len 
okolo prechádzali a nazreli do farebné-
ho sveta rastlín, kvitnúcich stromov v 
malebnej dedinke Žitavce , ktorú repre-
zentuje aj naša firma IsOLA BELLA a 
BELLA GArDENA.

Tieto dni sa nesú aj oslavou života  
pani majiteľky Ing. Janky  Krnáčovej, 
zakladateľky  firmy Isola Bella.

  Jane sme v tieto dni vysadili strom, 
ktorý nám bude neustále pripomínať 
jej prítomnosť .Jankin dlhoročný pria-
teľ  Pavel Chlouba jej priniesol strom 
pochádzajúci z Číny. 

Crataegus pinnatifida Major – strom, 

STALO SA
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ktorý je krásny keď zakvitne, prináša 
silné a veľké plody , je odolný voči ne-
času a krásny keď svieti slnko. Tak, ako 
Jana, ktorá bola vždy krásna, plná opti-
mizmu, silná a odolná voči nepriazňam 
osudu. Všetko toto nám pripomenie 
jej silu. Tak, ako strom, ktorý má svoju 
životnú púť prežíva  jar, leto , jeseň aj 
zimu. Jana, je tu s nami a jej posolstvo, 
o ktoré sa snažila tu na zemi – prinášať 
radosť v podobe krásnych záhrad. Nik-
dy nezabudneme. 

Jani, česť Tvojej pamiatke.
Kedykoľvek pôjdete okolo aj vy, bude-

te u nás vítaní a radi vás opäť uvidíme 
na jednej z naších mnohých akcií.

Za team Isola Bella a Bella Gardena  
Ing.Kvetoslava DINIs MäsIArOVá
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Moj príbeh 
záhradného ar-
chitekta začal už 
dávno, možno 
práve v deň, keď 
mi  moja mama 
dala meno Kve-
toslava. Často 

dostávam otázky, či to je osud, alebo sa 
len sudičky trošku zábávali. 

Nedokážem odpovedať na túto otáz-
ku, ale prácu, ktorá je mojím životom a 
mojím poslaním robím rada, je to môj 
život a každý kto ma pozná vie, že milu-
jem kvety aj všetko, čo je snim spojené. 
Záhradnú architektúru som chcela štu-
dovať odjakživa, ešte v časoch, keď to 
nebolo vôbec známe povolanie a už vô-
bec nie lukratívne. Po študiu na gym-
náziu v Leviciach som spravila skúšky 
a keďže láska k slovensku zvíťazila štu-
dovala som záhradnú architektúru ako 
jedna z prvých na sPU v Nitre.

Filozofiou mojej tvorby je prinášať ľu-
dom cez záhradu radosť  a pokoj. Pri-
nášať do exteriéru zeleň v akejkoľvek 
forme. Má to byť vždy umelecké dielo 
na papieri zhmotnené do reálnej masy 
zelene, farieb, nápadov.  

som zástankyňou prírodných záhrad, 
kde majú svoje neodmysliteľné miesto 
trvalky, trávy, listnaté stromy. Záhrad-
ná architektúra je pre mňa láskou, prio-
ritou môjho povolania. Záhrada má byť 
vždy plná tajných zákutí, miest, ktoré 
vás prekvapia.  

Práca záhradného architeka nie je 
vôbec jednoduchá, je potrebné ovlá-
dať technické detaily, poznať dokonale 
rastliny, mať priestorové videnie, ale zá-
roveň je potrebné vcítiť sa do myslenia 
ľudí, byť empatický a mať veľa trpezli-
vosti.  

Je jednoduché niečo vymyslieť na pa-
pieri, ale nie vždy je ľahké skĺbiť svoju 
predstavu architekta s prestavami in-
vestorov a zákazníkov. Byť architektom 
znamená myslieť srdcom a rozumom 
riešiť neriešiteľné a tak je to aj v záhra-
dách. 

Často sa stretávame s názorom, že 
urobiť záhradu dokáže ktokoľvek. Do-
konca tento názor nikomu ani nebe-
riem. Byť však spojený s prírodou, do-
kázať dať dušu priestoru, usporiadať a 
dotvoriť stavebné objekty, doladiť zeleň 
a budovu a vytvoriť jeden harmonický 
priestor, nedokáže každý. 

Preto vznikajú rôzne pseudozáhra-

Som záhradný architekt
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dy o ktorých sa len ťažko dá povedať, 
že ich tvoril človek, ktorý svoju prácu 
miluje, je s ňou stotožnený a chce, aby 
záhrada ktorú vytvoril bola akýmsi 

umeleckým prejavom jeho samotné-
ho.  správne navrhnutá záhrada má byť 
totiž nielen obrazom umelca, ale aj ob-
razom samotných majiteľov záhrady. Je 
to predsa ich malé nebo na zemi. A zá-
roveň je to neustály odkaz pre budúce 
generácie, pretože záhrada síce vzniká 
v priebehu týždňa, dvoch, ale tvorí sa 
po celý život.

Záhradný architekt má byť profesio-
nál, musí vedieť zladiť a doladiť priestor 
a mať predstavu o tom, ako záhrada 
bude vyzerať o päť, desať ale aj dvadsať 
rokov. Záhrada sa vytvára neustále nie 
je to projekt na jednu sezónu ani jeden 
rok. Ak však túžite po bezúdržbovej zá-
hrade, správny záhradný architekt vám 
povie, že taká neexistuje.  
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Ak túžite po živej a štýlovej záhrade, 
ktorá vás v každom ročnom období 
prekvapí, bude plná zákutí kde nájdete 
vždy niečo nové. Alebo naopak hľadá-
te modernú líniovo čistú a priestrannú 
záhradu, rada sa s vami o nej porozprá-
vam. 

 rozhovory o kvetoch, stromoch a far-
bách vôbec nemusia byť nudné, teším 
sa na vás v dňoch záhradného archi-

tekta v mojej materskej firme IsOLA  
BELLA s.r.o, v záhradnom centre BEL-
LA GArDENA V Žitavciach. 

Ak máte záujem vypracujeme vám 
profesionálny  3D návrh vašej záhrady, 
alebo vám len poradíme ako na to. 

Verím, že spoločne nájdeme rieše-
nie pre vašu záhradu a strávime spolu  
s mojimi kolegami 

Ing.Kvetoslava DINIs MäsIArOVá
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BIO ochrana
Čoraz častejšie sa v poslednom období dostáva do popredia biologická 

ochrana rastlín ako prevencia pred chorobami a škodcami.  Aj v našej predaj-
ni sme rozšírili sortiment o tieto prípravky. Z ponuky vyberáme a pridávame 
aj podrobný opis.

CoCana – účinnou 
látkou je draselné koko-
sové mydlo. Prípravok 
je určený na posilnenie 
odolnosti rastlín voči 
hubových chorobám. 
CoCana vytvára ochran-
ný film pričom zabraňu-
je vstupu patogénov a 
vývoju patogénov. Po-

užíva sa v prípade extrémne silného na-
padnutia viniča múčnatkou, u jadrovín 
na obmedzenie vstupu vošiek, puklíc, 
voške krvavej, mére hruškovej, v zelenine 
slúži na obmedzenie vstupu vošiek, roz-
točov, molíc, puklíc a skočiek. 

Prípravok sa aplikuje pod vysokým tla-
kom, aby došlo k zmytiu patogéna. 

NeemAzal T/s – účin-
ná látka je azadirachtín 
– prípravok z výťažku 
tropickej rastliny Ante-
laea azadirachta. 

NeemAzal T/s zasta-
vuje požerovú aktivitu 
škodcov. Účinná látka 
pôsobí v rastline lokálne 

systematicky a do tela škodcov sa dostáva 
pri saní a požere. V priebehu niekoľkých 
hodín deaktivuje škodcu ako vošky, mo-
lice, strapky, vrtivky, piadivky, pásavku 

zemiakovú a ďalšie druhy, ktoré škodia 
saním a požerom.  

rockEffect – účinná látka 
je olej z Pongamia pinnata 
(pongamový olej). Postre-
kový prípravok určený na 
zvýšenie odolnosti a obra-
nyschopnosti rastlín voči 
škodcom. Unikátny kon-
centrát na báze prírodných 
látok. Účinkuje na vošky, 

molice, roztočce, strapky, červce, puklice 
a ako jediný prípravok na americký múč-
natku egreša a ríbezlí. Má kontaktný úči-
nok s protipožerovým efektom. Pôsobí 
proti škodcom na okrasných rastlinách, 
bylinkách, zelenine, adrovinách i kôstko-
vinách. Neškodí užitočným organiznom, 
ochranná doba je jeden deň. 

V našej ponuke tiež nájdete:
sTOPsET M – le-

pový lapač modrej 
farby na odchyt a 
monitoring strapiek.

sTOPsET B – biela 
lepová doska na od-
chyt a monitoring pi-

liarky a kvetárky kapustovej. Prednosťou 
je ich využitie tam, kde nie je možné pou-
žiť chemické spôsoby likvidácie škodcov. 
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prípravkami využite obdobie, kedy ešte môžete aplikovať chemickú 
ochranu v exteriéri. Suché kútiky záhradky podporujú množenie 
škodcov ako sú roztočce. Ich prítomnosť zistíme podľa drobných bodiek 
-striebornej farby- stopy po cicaní štiav z listov rastlín. Neskôr môžeme 
objaviť drobné pavučinky. Po objavení príznakov odporúčam minimálne 
dve aplikácie s týždenným odstupom a striedaním prípravkov na 
ochranu rastlín Omite 30W a Vertimec 018.

Nepodceňte zásah proti tomuto škodcovi, mohlo by Vás to stáť 
množstvo suchého lístia až rastlín.

     Ing. Helena Pelešová

Chryzantémy, chryzantémy – naše jesenné krásky.
Vzhľadom na zvýšenú intenzitu pestovania, je potrebné venovať 

pozornosť škodcom a chorobám. Predchádzať 
proti chorobám môžeme prevenciou, ktorá zahŕňa 
zdravé, vyživené, vzdušné rastliny. V prípade 
výskytu škvrnitosti listov odporúčame použiť 
prípravok Dithane DG so širokým spektrom 
účinnosti aj voči ďalším hubovitým chorobám. 
Proti voškám a iným cicavým škodcom dobre 
zaberá Karate Zeon.

Čo najmenej nutných zásahov želá

     Ing. Helena Pelešová

952 01 Žitavce 149
tel.: 037 / 788 22 55, fax: 037 / 788 20 78
www.isolabella.sk, info@isolabella.sk

Bella Gardena
Vydáva Isola Bella, s.r.o.  
952 01 Žitavce
Nepredajné.
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0905 / 417 807

Dá sa zavesiť priamo na rastlinu, je bez 
zápachu a insekticídov. Jeho funkcia je 
založená na kombinovanom účinku vá-
biacich a lepiacich vlastností dosiek. 

sTOPsET – žlté lepové 
šípky na ochranu izbových 
rastlín pred škodlivým hmy-
zom ako sú molice, smútiv-
ky, vrtivky, vošky, skočky, 
strapky a nosániky. Je to eko 

výrobok bez zápachu a insekticídov.
Bio prípravky spomenuté v našom 

článku sú vysoko a dlhodobo účinné. 
Ich použitie je šetrné k ľudskému zdra-
viu a k životnému prostrediu. Účinnosť 
biologických prípravkov môže byť niž-
šia v prípade veľkého napadnutia škod-
cami. Odporúčame preto bio prípravky 
používať preventívne a pravidelne.

Ing. Eva KáČErOVá

Pestovanie orchideí je čoraz rozšírenej-
šie aj u nás. Napriek tomu, že sú to exo-
tické rastliny, ktoré potrebujú svetlé, teplé 
– zároveň vzdušné, vlhké miesto. Priame 
slnko veľmi nepotrebujú, majú radšej tie-
nisté stanovisko. Treba dbať na teplotu v 
zime, aby neklesla pod 16°C.

Zalievať stačí raz do týždňa, keďže sú 
to tropické rastliny, treba ich denne rosiť 
vlažnou vodou. V období vegetačného 
pokoja zalievanie obmedzíme. Aby sme 
sa dlho tešili z pestrých kvetov, prihnoju-
jeme každé 2 týždne hnojivom na orchi-
dey – pridávaním do zálievky. Prihnojo-
vať môžeme tiež na list a vzdušné korene 
raz za týždeň. Po presadení 8 týždňov 
neprihnojujeme. 

Orchidey môžeme množiť delením tak, 
aby každá z dcérskych rastlín mala aspoň 
3 zdravé listy. Presádzanie robíme vždy 

po odkvitnutí, po niekoľkých rokoch.
Najobľúbenejšie druhy sú: Phalaeno-

psis, Oncidium, Cymbidium, Dendrobi-
um v krásnych farbách, ktorými nás ob-
darúvajú dlhodobo. 

V našej predajni nájdete niekoľko dru-
hov týchto úžasných izbových rastlín, 
pretože vyberáme pre vás tie najkrajšie. 

Anna sZÖKEOVá

Orchidey


