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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
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Milí zákazníci!

Už po siedmy rok sa vám prihovárame 
z ďalšieho čísla časopisu Bella Gardena. 
Verím, že je pre vás prínosom a  inšpi-
ráciou. 
Rada by som prijala od vás spätnú 
väzbu – čo by ste chceli vedieť, s  aký-
mi problémami sa stretávate v  záhra-
de, alebo ak sa chcete pochváliť vašou 
záhradou budem rada, keď zašlete fo-
tografie. Radi ich uverejníme v  tomto 
časopise.
Prichádza nám obdobie sfarbených 
stromov, opadaných listov, nízkych tep-
lôt a daždivých dní. Niekto ho má rád, 
niekto nie. V každom prípade s tým nič 
neurobíme, že je jeseň tu a po nej príde 
zima. Tak sa skúsme pozrieť na to ako 
z nej môžeme vyťažiť.
Jeseň je vhodná na akúkoľvek výsad-
bu, či už chcete doplniť okrasnú, alebo 
úžitkovú záhradu. Momentálne máme 
v ponuke širokú paletu balových ihlič-
nanov, cibuľovín a  v  polovici októbra 
pribudne ponuka voľnokorenných ruží 

a kompletný sortiment ovocných stro-
mov a krov.

Na vašu návštevu sa teší  
      

Ing. Jana Krnáčová
a kolektív predajcov záhradného centra



Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata...Táto detská riekanka mi 
zišla na um pri nedávnej prechádzke parkom. Pomalý opad lístia je 
neklamným znakom, že sa v ovocných škôlkach môžu začať vyorávať 
stromky. Počasie sa nedá ovplyvniť a preto čas predaja vieme iba 
odhadnúť. Tento rok sa v našej predajni začne s predajom okolo 15. 
októbra. Tak ako po minulé roky, aj túto sezónu máme pre vás pripravený 
široký sortiment. Nezabudli sme na overené odrody a ani na novinky 
na trhu, či menej známe druhy drobného ovocia. Novinkami v našej 

predajni budú aj tieto druhy:

Hruška Erika – kvalitná zimná odroda. Dozrieva v 
decembri, dobre uskladnená vydrží do konca marca. Je 
cudzoopelivá, sama je však dobrým opelovačom. Výhodou 
tejto odrody je pravidelná rodivosť, vysoká kvalita a dobrá 
skladovateľnosť.

Hruška Dicolor – zimná stolová odroda. Zberá sa 
začiatkom októbra, konzumne odzrieva v decembri. Pri 
dobrom uskladnení vydrží do februára až marca. Je veľmi 
kvalitná, zaujímavá vzhľadom plodov s červenou šupkou. 

Čerešňa Regina – chrupka. Dozrieva v 7.-8. čerešňovom 
týždni. Veľké plody sú tmavočervené, vynikajúcej, šťavnatej a aromatickej 
chuti. Plody sú odolné voči praskaniu. Je cudzoopelivá, vhodným 
opeľovačom je Kordia. Je kvalitná neskorá odroda. 

Čerešňa Lapins – samoopelivá chrupka. Dozrieva okolo 
14.-24.7. Plody majú tmavočervenú šupku, sú veľmi veľké, 
vhodné na priamy konzum aj na spracovanie. Odolná voči 
praskaniu. Vyznačuje sa pravidelnou vysokou úrodnosťou.

Čerešňa Van Compact – slaborastúca odroda. Srdcovka 
. Plody sú veľké, chutné, jemne aromatické. Vyznačuje sa 
pravidelnou vysokou úrodnosťou. Dozrieva v polovici júla. 

Marhuľa Kuresia – plody sú oranžovo červenej farby, stredne veľké. 
Dozrievajú koncom júla, sú vynikajúcej chuti. Je samosprašná. Jej 
výhodou je rezistentnosť voči šárke. Dužina je dobre odlučiteľná od 
kôstky. Je mrazuodolná.

Sortiment pre sezónu jeseň 2012:
Jablone od 3,80€ : Priesvitné letné, Vista Bela, Discovery, Prima, 

Gala, Šampion, Golden Delicious, Jonagold, Idared, Braeburn, Ontário. 
Odrody: Jonagored, Rubín, Fuji a Melodie za 4,20€. Rezistentné odrody: 
Rubinola, Topaz, Pinova, Lotos a Heliodor za 4,40€.

OvOcie pre naše záhrady
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Milí zákazníci a naši priaznivci,
pripravili sme pre vás na budúci rok 

kopu noviniek. Tak vám ich trošku načrt-
nem aby ste sa mali na čo tešiť. Ale za-
čnem tak nejako poeticky ☺

Som presvedčená o tom, že ľudia sa rok-
mi menia. Podľa toho, ako a či sa vzde-
lávajú, podľa toho s kým sa stretávajú a 
stýkajú a tiež podľa toho čo im život pri-
náša. Môžu sa zhoršiť, či zlepšiť. Neviem, 
či máte takúto skúsenosť či pozorovanie.

Ja musím úprimne za seba povedať, že 
som za posledné roky prešla výraznou 
zmenou, paradoxne ma k tomu priviedol 
môj nepríjemný zdravotný stav. A tieto 
zmeny sa veľmi odzrkadlili na mojej zá-
hrade, práci a na našej ponuke.

Ešte nedávno sa v mojej záhrade nachá-
dzali len okrasné dreviny a podobne som 
aj navrhovala záhrady našim zákazní-
kom. Zvykla som si potrebnú zeleninu a 
ovocie kupovať v supermarketoch. Čud-
né, keď máme dostatočné veľkú záhradu, 
vhodné podmienky na pestovanie zele-
niny a ovocia. Takže toto som zmenila 
za posledné 2 roky a som s tou zmenou 
nadmieru spokojná. Absolvovala som 
semináre o permakultúre /trvalo udrža-
teľné etické využívanie kultúry a krajiny/ 

a začala som získané vedomosti aplikovať 
doma. Využívame domáce zdroje, hno-
jíme len prírodnými hnojivami a maxi-
málne sa snažíme nepoužívať chemické 
postreky. Záhrada celej rodine poskytuje 
chutné jedlo a vitamíny počas väčšej časti 
roka. Takže týmto smerom sa bude naša 
ponuka rozširovať. ☺

V ponuke bude aj drobné ovocie v kve-
tináčoch a aj zákazníci s malou záhradou, 
či balkónom si prídu na svoje. Pripravu-
jeme pre vás na jar takúto ukážkovú zá-
hradu. Verím, že bude pre vás prínosom. 

Nie že by som teraz chcela mojim zá-
kazníkom vnucovať, aby mali úžitko-
vú záhradu, každý si môže vybrať a my 
podľa toho urobíme návrh a realizáciu. 
Predpokladám však, že naša rozšírená 
ponuka osloví viac zákazníkov, naše šta-
tistiky predaja hovoria, že sa predávajú 
každoročne viac ovocné a úžitkové rast-
liny a  menej tvarované a  vyumelkované 
rastliny. 

Naše doterajšie heslo Záhrada pre ra-
dosť týmto mení na

Záhrada pre radosť a úžitok

 Na vašu návštevu sa teší Ing. Jana 
Krnáčová



Marhule za 5,90€ : Vesna, Barbora, Veľkopavlovická, Maďarská, 
Veharda, Bergeron, Kioto. 

Nektarinky za 5,80€ : Big Top, Stark Red.

Hrušky za 4,40€ : Wiliamsova, Clappova, Clappova červená, 
Konferencia, Lucasova, Bohemica, Karin, Dicolor, Jana, Erika.

Slivky od 5,20€ : Čačanská Lepotica, Gabrovská, Stanley. 
Rezistentné za 6,90€: Top Hit, Presenta, Jojo.

Ringloty za 5,40€ : Zelená Ringlota, Althanova.

Broskyne za 5,80€ : Albatros, Sunhaven, Redhaven, Flamingo, 
Fairhaven, Cresthaven, Suncrest. Čerešne za 4,60€: Karešova, Van, 
Regina, Lapins, Kordia. 

Ríbezle stromky za 3,50€ : Jonkheer van Tets, Maraton, Detvan, 
Rovada, Otelo, Titánia, Blanka. 

Ríbezle kry za 2,20€ : Jonkheer van Tets, Maraton, Detvan, Rovada, 
Otelo, Titánia, Blanka.

Egreše stromky za 3,50€ : Hinnonmaki Rot, Hinnonmaki 
Green, Hinnonmaki Gelb, Invicta, Rolonda. 

Egreše kry 2,30€ : Hinnonmaki Rot, Invicta. 

Višne 4,60€ : Érdi Botermo, Újfehertoi Furtos, Fanal, 
Meteor Korai. 

Ostatné druhy: Josta, Ázijské hrušky, Černice, Brusnice, Mišpula, 
Orechy, Lieska, Moruše, Goji, Schizandra čínska, Drieň, Rakytník.

Novinky: Van Compact – slaborastúca čerešňa, Kuresia – marhuľa 
odolná voči šárke, stĺpovité marhule a jablone, veľkoplodé maliny – 
Tulameen. 

K bohatému výberu patria aj informácie o výsadbe a rezoch 
ovocných stromov. Všetko potrebné sa dozviete na odbornej 
prednáške pod vedením Prof. Ing. Hričovského, Dr.Sc. Uskutoční 
sa dňa 20.10. 2012 o 10.00 hod. v našom záhradnom centre. 
V predajni je možné zakúpiť si odbornú literatúru, zameranú na 
rezy aj odrody ovocných stromov a drobného ovocia. Všetci ste 
srdečne vítaní.  

      Emília Zrubcová
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Po tropických horúčavách dostali ras-
tlinky v  mojej záhrade poriadne zabrať 
a asi aj vo vašej . Preto si zaslúžia trochu 
viac starostlivosti.  Urobíme im trošku 
taký „kozmetický“ rez – obstriháme im 
spálené lístky, nevzhľadné vetvičky a pre-
rastené výhonky. Pokiaľ máme v záhrade 
živé ploty, tak ich zastriháme posledný 
krát v tomto roku – do konca septembra. 
Nerobíme žiadny radikálny rez, pretože 
cez rezné rany môžu rastliny premrznúť.

Čo sa týka hnojenia, už v tomto období  
neprihnojujeme, pretože novo narastené 
výhonky by nevyzreli a môžu zamrznúť. 
Dôležité je jesenné hnojenie pri ihlična-
tých rastlinách, pretože teraz  sa môžu  
sfarbovať do hneda a môže im opadávať 
ihličie. Ak sa tak u vás deje je to indikátor 
toho, že potrebujú horkú soľ – hnojivo 
s obsahom horčíka.

Ak si potrebujete vo vašej záhrade nie-
čo dosadiť, tak teraz je vhodná doba. 
Ustúpili vysoké teploty, pôda dostala vý-
datné zrážky a rastliny sú pripravené na 
novú výsadbu. Obzvlášť výhodne pon-
úkajú teraz záhradné centrá na jesennú 
výsadbu balové ihličiny.  Štandardne po 
celý rok sú rastliny v plastových kontaj-

neroch, čo málinko zvyšuje cenu rastliny. 
Teraz okrasné škôlky vykopávajú ihlična-
té rastliny a zemný bal, ktorý chráni kore-
ňový systém, je obalený v jutovej tkanine 
a v prípade väčších rastlín v drôtovanom 
bale. Tento obalový materiál je lacnejší, 
preto aj cena rastliny je výhodná. Pri vý-
sadbe posadíme rastlinu do zeme s celým 
zemným balom aj s obalom, v žiadnom 
prípade jutu, alebo pletivo nerozbaľu-
jeme, pretože by sme poškodili korene 
a zabránili tak dobrému zakoreneniu ras-
tlín. 

Nezabudnite na ostatné práce pred zi-
mou
•	 Urobiť	údržbu	trávnika	–	jesenné	hno-

jenie, vyhrabať listy z trávnika, posled-
nú kosbu urobiť na vyššie

•	 Vyčistiť	 jazierko	od	napadaných	listov	
a odumretých častí rastlín

•	 Preventívne	 zviažeme	 stĺpovité	 borie-
vky a  iné druhy ihličín, aby nám ich 
nádielka snehu nepolámala

•	 Jeseň	 je	 vhodné	 obdobie	 na	 výsadbu	
ruží, cibuľovín a  ovocných stromov 
a kríkov, takže neváhajte a využite našu 
ponuku

                   Ing. Jana Krnáčová

Jeseň 
vo vašej záhrade

Rastliny



Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata...Táto detská riekanka mi 
zišla na um pri nedávnej prechádzke parkom. Pomalý opad lístia je 
neklamným znakom, že sa v ovocných škôlkach môžu začať vyorávať 
stromky. Počasie sa nedá ovplyvniť a preto čas predaja vieme iba 
odhadnúť. Tento rok sa v našej predajni začne s predajom okolo 15. 
októbra. Tak ako po minulé roky, aj túto sezónu máme pre vás pripravený 
široký sortiment. Nezabudli sme na overené odrody a ani na novinky 
na trhu, či menej známe druhy drobného ovocia. Novinkami v našej 

predajni budú aj tieto druhy:

Hruška Erika – kvalitná zimná odroda. Dozrieva v 
decembri, dobre uskladnená vydrží do konca marca. Je 
cudzoopelivá, sama je však dobrým opelovačom. Výhodou 
tejto odrody je pravidelná rodivosť, vysoká kvalita a dobrá 
skladovateľnosť.

Hruška Dicolor – zimná stolová odroda. Zberá sa 
začiatkom októbra, konzumne odzrieva v decembri. Pri 
dobrom uskladnení vydrží do februára až marca. Je veľmi 
kvalitná, zaujímavá vzhľadom plodov s červenou šupkou. 

Čerešňa Regina – chrupka. Dozrieva v 7.-8. čerešňovom 
týždni. Veľké plody sú tmavočervené, vynikajúcej, šťavnatej a aromatickej 
chuti. Plody sú odolné voči praskaniu. Je cudzoopelivá, vhodným 
opeľovačom je Kordia. Je kvalitná neskorá odroda. 

Čerešňa Lapins – samoopelivá chrupka. Dozrieva okolo 
14.-24.7. Plody majú tmavočervenú šupku, sú veľmi veľké, 
vhodné na priamy konzum aj na spracovanie. Odolná voči 
praskaniu. Vyznačuje sa pravidelnou vysokou úrodnosťou.

Čerešňa Van Compact – slaborastúca odroda. Srdcovka 
. Plody sú veľké, chutné, jemne aromatické. Vyznačuje sa 
pravidelnou vysokou úrodnosťou. Dozrieva v polovici júla. 

Marhuľa Kuresia – plody sú oranžovo červenej farby, stredne veľké. 
Dozrievajú koncom júla, sú vynikajúcej chuti. Je samosprašná. Jej 
výhodou je rezistentnosť voči šárke. Dužina je dobre odlučiteľná od 
kôstky. Je mrazuodolná.

Sortiment pre sezónu jeseň 2012:
Jablone od 3,80€ : Priesvitné letné, Vista Bela, Discovery, Prima, 

Gala, Šampion, Golden Delicious, Jonagold, Idared, Braeburn, Ontário. 
Odrody: Jonagored, Rubín, Fuji a Melodie za 4,20€. Rezistentné odrody: 
Rubinola, Topaz, Pinova, Lotos a Heliodor za 4,40€.
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Sadenice jahôd dávame len do pripra-
venej pôdy. Tá musí byť dôkladne od-
burinená a  dobre zásobená živinami. 
Najvhodnejší čas na výsadbu je koniec 
augusta až začiatok septembra, keď nás 
už nesužujú vysoké horúčavy. Čím skôr 
sadenice jahôd vysadíme, tým krajšie 
rastliny sa nám vyvinú a to je základ pre 
vyššiu úrodu v budúcom roku. Ak nám 
sadenice jahôd pred výsadbou trochu 

preschli, namočíme ich na pár hodín 
do vody. Spon výsadby je najčastejšie 50 
cm x 50 cm. Základom dobrej úrody je 
mať kvalitné a  zdravé sadenice. Vybrať 
sa dá od skorých – Honeoy cez polosko-
ré – Korona, Kent, Elsanta, Dukát až po 
neskoré Senga Sengana. Sú vhodné do 
rôznych oblastí, určite si u  nás nájdete 
tú pravú.

Ing. Eva Káčerová

Vyrastala som ako panelákové dieťa. 
Vždy som snívala o záhrade plnej ovoc-
ných stromov a chutného drobného ovo-
cia. Môj sen mi čiastočne splnili moji 
rodičia. Keď si pred rokmi kúpili malý 
domček, učarovala mi veľká záhrada. 
Naskytol sa priestor na realizáciu a  pl-
nenie sna o ovocnom sade. Asi už tušíte, 

čo sme prvé zasadili?  Prvými stromami 
boli jablone, hrušky, broskyne a marhule. 
Postupne pribúdali čerešne, slivky či ázij-
ská hruška. Nedočkavo, ako malé dieťa, 
som čakala na prvú úrodu. Zdalo sa mi 
nekonečne dlho čakať dva roky na prvé 
jabĺčko.	Teraz	už	viem,	že	všetko	potre-
buje svoj čas a za moju námahu sa nám 

jahody tesne po výsadbe jahody rok po výsadbe

ponuka v predajni



Marhule za 5,90€ : Vesna, Barbora, Veľkopavlovická, Maďarská, 
Veharda, Bergeron, Kioto. 

Nektarinky za 5,80€ : Big Top, Stark Red.

Hrušky za 4,40€ : Wiliamsova, Clappova, Clappova červená, 
Konferencia, Lucasova, Bohemica, Karin, Dicolor, Jana, Erika.

Slivky od 5,20€ : Čačanská Lepotica, Gabrovská, Stanley. 
Rezistentné za 6,90€: Top Hit, Presenta, Jojo.

Ringloty za 5,40€ : Zelená Ringlota, Althanova.

Broskyne za 5,80€ : Albatros, Sunhaven, Redhaven, Flamingo, 
Fairhaven, Cresthaven, Suncrest. Čerešne za 4,60€: Karešova, Van, 
Regina, Lapins, Kordia. 

Ríbezle stromky za 3,50€ : Jonkheer van Tets, Maraton, Detvan, 
Rovada, Otelo, Titánia, Blanka. 

Ríbezle kry za 2,20€ : Jonkheer van Tets, Maraton, Detvan, Rovada, 
Otelo, Titánia, Blanka.

Egreše stromky za 3,50€ : Hinnonmaki Rot, Hinnonmaki 
Green, Hinnonmaki Gelb, Invicta, Rolonda. 

Egreše kry 2,30€ : Hinnonmaki Rot, Invicta. 

Višne 4,60€ : Érdi Botermo, Újfehertoi Furtos, Fanal, 
Meteor Korai. 

Ostatné druhy: Josta, Ázijské hrušky, Černice, Brusnice, Mišpula, 
Orechy, Lieska, Moruše, Goji, Schizandra čínska, Drieň, Rakytník.

Novinky: Van Compact – slaborastúca čerešňa, Kuresia – marhuľa 
odolná voči šárke, stĺpovité marhule a jablone, veľkoplodé maliny – 
Tulameen. 

K bohatému výberu patria aj informácie o výsadbe a rezoch 
ovocných stromov. Všetko potrebné sa dozviete na odbornej 
prednáške pod vedením Prof. Ing. Hričovského, Dr.Sc. Uskutoční 
sa dňa 20.10. 2012 o 10.00 hod. v našom záhradnom centre. 
V predajni je možné zakúpiť si odbornú literatúru, zameranú na 
rezy aj odrody ovocných stromov a drobného ovocia. Všetci ste 
srdečne vítaní.  

      Emília Zrubcová
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stromky odvďačujú bohatou nádielkou 
ovocia. Môžem tak spokojne celú zimu 
využívať	vlastné	 jabĺčka	aj	hrušky,	alebo	
maškrtiť na sladkých kompótoch a dže-
moch. Ak som Vás inšpirovala pestova-
ním ovocia, rada Vás privítam v  našej 
predajni, kde sme aj tento rok pre Vás 
zabezpečili bohatý sortiment ovocných 
stromov a drobného ovocia.

Z NAŠEJ PONUKy:
Jablone od 4,00€: Priesvitné letné, Vi-

sta Bela, Prima, Gala,Šampion, Golden-
Delicious, Jonagold, Idared, Braeburn, 
Ontario. Odrody za 4,40€:Jonagored, 
Melodie, Rubín, Fuji. Rezistentné odrody 
za 4,60€: Rubinola, Topaz, Pinova, Lotos, 
Heliodor,	 Luna.	 Stĺpovité	 odrody	 výber	
za 9,20€.
•	Marhule 6,20€ - Vesna, Barbora, Veľ-

kopavlovická, Maďarská, Veharda, Ber-
geron, Kioto
•	Nektarinky 6,10€ -Big Top, StarkRed. 
•	Hrušky 4,60€ -Wiliamsova, Clappo-

va, Clappova červená, Konferencia, Lu-
casova, Bohemica, Erika

•	Slivky od 5,30€: Čačanská Lepotica, 
Gabrovská, Stanley,  odrody Top Hit, Pre-
senta, Jojo,Top Taste za 6,90€.
•	Ringloty 5,50€ - Zelená Ringlota, Al-

thanova
•	Broskyne 6,00€ - Albatros, Sunhaven, 

Redhaven, Flamingo, Fairhaven, Crestha-
ven, Suncrest
•	Čerešne 4,60€ - Karešova, Van, Kor-

dia, Regina, Lapins, Techlovan. Višne 
4,60€ - Érdi Botermo, Újfehertoi Furtos, 
Fanal, Meteor Korai
•	Ríbezle – stromky 3,90€ - Jonkheer 

van Tets, Maraton, Detvan, Rovada, Ote-
lo, Titánia , Blanka. Ríbezle – kry 2,30€ 
- Jonkheer van Tets, Maraton, Detvan, 
Rovada, Otelo, Titánia, Blanka
•	Egreše stromky 3,90€ - Hinnonma-

kiRot, HinnonmakiGreen, Hinnonmaki-
Gelb, Invicta, Rolonda. Egreše kry  2,40€ 
HinnonmakiRot, Invicta.
•	Ostatné odrody: Josta, Ázijské hruš-

ky, Orechy, Mišpula, Lieska, Moruše, Van 
Compact – slaborastúca čerešňa, Aprimi-
ra – kríženec slivky a marhule. 

Zároveň Vás srdečne pozývame dňa 
19.10.2013 o 14.00 hod. na odbornú 
prednášku s Prof. Ing. Ivanom Hričov-
ským Dr.Sc.      

Šťastný výber a bohatú úrodu Vám želá
Emília Zrubcová



Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata...Táto detská riekanka mi 
zišla na um pri nedávnej prechádzke parkom. Pomalý opad lístia je 
neklamným znakom, že sa v ovocných škôlkach môžu začať vyorávať 
stromky. Počasie sa nedá ovplyvniť a preto čas predaja vieme iba 
odhadnúť. Tento rok sa v našej predajni začne s predajom okolo 15. 
októbra. Tak ako po minulé roky, aj túto sezónu máme pre vás pripravený 
široký sortiment. Nezabudli sme na overené odrody a ani na novinky 
na trhu, či menej známe druhy drobného ovocia. Novinkami v našej 

predajni budú aj tieto druhy:

Hruška Erika – kvalitná zimná odroda. Dozrieva v 
decembri, dobre uskladnená vydrží do konca marca. Je 
cudzoopelivá, sama je však dobrým opelovačom. Výhodou 
tejto odrody je pravidelná rodivosť, vysoká kvalita a dobrá 
skladovateľnosť.

Hruška Dicolor – zimná stolová odroda. Zberá sa 
začiatkom októbra, konzumne odzrieva v decembri. Pri 
dobrom uskladnení vydrží do februára až marca. Je veľmi 
kvalitná, zaujímavá vzhľadom plodov s červenou šupkou. 

Čerešňa Regina – chrupka. Dozrieva v 7.-8. čerešňovom 
týždni. Veľké plody sú tmavočervené, vynikajúcej, šťavnatej a aromatickej 
chuti. Plody sú odolné voči praskaniu. Je cudzoopelivá, vhodným 
opeľovačom je Kordia. Je kvalitná neskorá odroda. 

Čerešňa Lapins – samoopelivá chrupka. Dozrieva okolo 
14.-24.7. Plody majú tmavočervenú šupku, sú veľmi veľké, 
vhodné na priamy konzum aj na spracovanie. Odolná voči 
praskaniu. Vyznačuje sa pravidelnou vysokou úrodnosťou.

Čerešňa Van Compact – slaborastúca odroda. Srdcovka 
. Plody sú veľké, chutné, jemne aromatické. Vyznačuje sa 
pravidelnou vysokou úrodnosťou. Dozrieva v polovici júla. 

Marhuľa Kuresia – plody sú oranžovo červenej farby, stredne veľké. 
Dozrievajú koncom júla, sú vynikajúcej chuti. Je samosprašná. Jej 
výhodou je rezistentnosť voči šárke. Dužina je dobre odlučiteľná od 
kôstky. Je mrazuodolná.

Sortiment pre sezónu jeseň 2012:
Jablone od 3,80€ : Priesvitné letné, Vista Bela, Discovery, Prima, 

Gala, Šampion, Golden Delicious, Jonagold, Idared, Braeburn, Ontário. 
Odrody: Jonagored, Rubín, Fuji a Melodie za 4,20€. Rezistentné odrody: 
Rubinola, Topaz, Pinova, Lotos a Heliodor za 4,40€.

OvOcie pre naše záhrady
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ZÁHRADA 
VO SVAHU

� Textom a obrazom: Jana Krnáãová, Isol Bella
www.isolabella.sk

âasto sa stretávam u zákazníkov 
s poÏiadavkou, aby som rovinatú
záhradu trochu oÏivila terénnymi
nerovnosÈami. A naopak: pri svahovitej
záhrade si neraz predstavujú, Ïe musia
maÈ kus roviny. Sme uÏ raz takí,
chceme to, na ão nemáme
bezprostredn˘ dosah.

V¯ZVA, ALEBO
NOâNÁ MORA

Poìme sa spolu pozrieÈ na to, aké sú moÏnosti pri rie‰ení záhrady vo

svahu.  âi uÏ ste si svahovitú záhradu vybrali zámerne, alebo ju takpovediac

zdedili, potrebujete si vytvoriÈ priestor, ktor˘ moÏno  uÏívaÈ na relax, zábavu,

záhradníãenie, a pritom nebude nároãn˘ na údrÏbu.

TERÉNNE SÚVISLOSTI
Pokiaº svah nie je príli‰ strm˘, môÏete terén ponechaÈ vyspádovan˘, ale ak

si chcete priestor oÏiviÈ, vybudujte si terasy. Tie vytvoria nové priestorové

moÏnosti pre rastliny, ktoré sa môÏu vysádzaÈ rovnako vo vodorovnej, ako

aj zvislej rovine – teda vytvoriÈ na múrikoch efektné previsy zelene. Záhradu

môÏete popretkávaÈ mal˘mi terasami s rôznym vyuÏitím a v˘hºadmi. Ak sú

vo vzdialenej ãasti záhrady, postaãí k nim vytvoriÈ trávnikov˘ prechod, ak ich

máte v blízkosti domu a vyuÏívate ich na posedenie, urobte si k nim

chodníãky. Pokiaº je va‰a záhrada rozºahlej‰ia, urãite by som zverila

spracovanie návrhu záhrady profesionálnemu záhradnému architektovi. Na

návrhy pouÏívajú programy, vìaka ktor˘m sa môÏete pozrieÈ z rôznych uhlov

na návrh budúcej záhrady a vybraÈ to najlep‰ie rie‰enie.      

AKO NA NEROVNOSTI
âo sa t˘ka materiálov vhodn˘ch na úpravu terénnych nerovností,

ponúka sa viac moÏností od lacnej‰ích a jednoduch‰ích aÏ po

1. Oporný múr z prírodného kameňa ukladaného
nasucho do svahu, husto osadený rastlinami. Vhodné

rastliny na výsadbu do takéhoto svahu sú: zemolezy
(Lonica japonica Aureoreticulata, Lonicer pileata),

skalníky (Cotoneaster dammeri Scogholm), 
borievky (Juniperus horizontalis), pokryvné ruže.
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ZÁHRADA 
VO SVAHU

� Textom a obrazom: Jana Krnáãová, Isol Bella
www.isolabella.sk

âasto sa stretávam u zákazníkov 
s poÏiadavkou, aby som rovinatú
záhradu trochu oÏivila terénnymi
nerovnosÈami. A naopak: pri svahovitej
záhrade si neraz predstavujú, Ïe musia
maÈ kus roviny. Sme uÏ raz takí,
chceme to, na ão nemáme
bezprostredn˘ dosah.

V¯ZVA, ALEBO
NOâNÁ MORA

Poìme sa spolu pozrieÈ na to, aké sú moÏnosti pri rie‰ení záhrady vo

svahu.  âi uÏ ste si svahovitú záhradu vybrali zámerne, alebo ju takpovediac

zdedili, potrebujete si vytvoriÈ priestor, ktor˘ moÏno  uÏívaÈ na relax, zábavu,

záhradníãenie, a pritom nebude nároãn˘ na údrÏbu.

TERÉNNE SÚVISLOSTI
Pokiaº svah nie je príli‰ strm˘, môÏete terén ponechaÈ vyspádovan˘, ale ak

si chcete priestor oÏiviÈ, vybudujte si terasy. Tie vytvoria nové priestorové

moÏnosti pre rastliny, ktoré sa môÏu vysádzaÈ rovnako vo vodorovnej, ako

aj zvislej rovine – teda vytvoriÈ na múrikoch efektné previsy zelene. Záhradu

môÏete popretkávaÈ mal˘mi terasami s rôznym vyuÏitím a v˘hºadmi. Ak sú

vo vzdialenej ãasti záhrady, postaãí k nim vytvoriÈ trávnikov˘ prechod, ak ich

máte v blízkosti domu a vyuÏívate ich na posedenie, urobte si k nim

chodníãky. Pokiaº je va‰a záhrada rozºahlej‰ia, urãite by som zverila

spracovanie návrhu záhrady profesionálnemu záhradnému architektovi. Na

návrhy pouÏívajú programy, vìaka ktor˘m sa môÏete pozrieÈ z rôznych uhlov

na návrh budúcej záhrady a vybraÈ to najlep‰ie rie‰enie.      

AKO NA NEROVNOSTI
âo sa t˘ka materiálov vhodn˘ch na úpravu terénnych nerovností,

ponúka sa viac moÏností od lacnej‰ích a jednoduch‰ích aÏ po

1. Oporný múr z prírodného kameňa ukladaného
nasucho do svahu, husto osadený rastlinami. Vhodné

rastliny na výsadbu do takéhoto svahu sú: zemolezy
(Lonica japonica Aureoreticulata, Lonicer pileata),

skalníky (Cotoneaster dammeri Scogholm), 
borievky (Juniperus horizontalis), pokryvné ruže.

1



Marhule za 5,90€ : Vesna, Barbora, Veľkopavlovická, Maďarská, 
Veharda, Bergeron, Kioto. 

Nektarinky za 5,80€ : Big Top, Stark Red.

Hrušky za 4,40€ : Wiliamsova, Clappova, Clappova červená, 
Konferencia, Lucasova, Bohemica, Karin, Dicolor, Jana, Erika.

Slivky od 5,20€ : Čačanská Lepotica, Gabrovská, Stanley. 
Rezistentné za 6,90€: Top Hit, Presenta, Jojo.

Ringloty za 5,40€ : Zelená Ringlota, Althanova.

Broskyne za 5,80€ : Albatros, Sunhaven, Redhaven, Flamingo, 
Fairhaven, Cresthaven, Suncrest. Čerešne za 4,60€: Karešova, Van, 
Regina, Lapins, Kordia. 

Ríbezle stromky za 3,50€ : Jonkheer van Tets, Maraton, Detvan, 
Rovada, Otelo, Titánia, Blanka. 

Ríbezle kry za 2,20€ : Jonkheer van Tets, Maraton, Detvan, Rovada, 
Otelo, Titánia, Blanka.

Egreše stromky za 3,50€ : Hinnonmaki Rot, Hinnonmaki 
Green, Hinnonmaki Gelb, Invicta, Rolonda. 

Egreše kry 2,30€ : Hinnonmaki Rot, Invicta. 

Višne 4,60€ : Érdi Botermo, Újfehertoi Furtos, Fanal, 
Meteor Korai. 

Ostatné druhy: Josta, Ázijské hrušky, Černice, Brusnice, Mišpula, 
Orechy, Lieska, Moruše, Goji, Schizandra čínska, Drieň, Rakytník.

Novinky: Van Compact – slaborastúca čerešňa, Kuresia – marhuľa 
odolná voči šárke, stĺpovité marhule a jablone, veľkoplodé maliny – 
Tulameen. 

K bohatému výberu patria aj informácie o výsadbe a rezoch 
ovocných stromov. Všetko potrebné sa dozviete na odbornej 
prednáške pod vedením Prof. Ing. Hričovského, Dr.Sc. Uskutoční 
sa dňa 20.10. 2012 o 10.00 hod. v našom záhradnom centre. 
V predajni je možné zakúpiť si odbornú literatúru, zameranú na 
rezy aj odrody ovocných stromov a drobného ovocia. Všetci ste 
srdečne vítaní.  

      Emília Zrubcová
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� Textom a obrazom: Jana Krnáãová, Isol Bella
www.isolabella.sk

âasto sa stretávam u zákazníkov 
s poÏiadavkou, aby som rovinatú
záhradu trochu oÏivila terénnymi
nerovnosÈami. A naopak: pri svahovitej
záhrade si neraz predstavujú, Ïe musia
maÈ kus roviny. Sme uÏ raz takí,
chceme to, na ão nemáme
bezprostredn˘ dosah.

V¯ZVA, ALEBO
NOâNÁ MORA

Poìme sa spolu pozrieÈ na to, aké sú moÏnosti pri rie‰ení záhrady vo

svahu.  âi uÏ ste si svahovitú záhradu vybrali zámerne, alebo ju takpovediac

zdedili, potrebujete si vytvoriÈ priestor, ktor˘ moÏno  uÏívaÈ na relax, zábavu,

záhradníãenie, a pritom nebude nároãn˘ na údrÏbu.

TERÉNNE SÚVISLOSTI
Pokiaº svah nie je príli‰ strm˘, môÏete terén ponechaÈ vyspádovan˘, ale ak

si chcete priestor oÏiviÈ, vybudujte si terasy. Tie vytvoria nové priestorové

moÏnosti pre rastliny, ktoré sa môÏu vysádzaÈ rovnako vo vodorovnej, ako

aj zvislej rovine – teda vytvoriÈ na múrikoch efektné previsy zelene. Záhradu

môÏete popretkávaÈ mal˘mi terasami s rôznym vyuÏitím a v˘hºadmi. Ak sú

vo vzdialenej ãasti záhrady, postaãí k nim vytvoriÈ trávnikov˘ prechod, ak ich

máte v blízkosti domu a vyuÏívate ich na posedenie, urobte si k nim

chodníãky. Pokiaº je va‰a záhrada rozºahlej‰ia, urãite by som zverila

spracovanie návrhu záhrady profesionálnemu záhradnému architektovi. Na

návrhy pouÏívajú programy, vìaka ktor˘m sa môÏete pozrieÈ z rôznych uhlov

na návrh budúcej záhrady a vybraÈ to najlep‰ie rie‰enie.      

AKO NA NEROVNOSTI
âo sa t˘ka materiálov vhodn˘ch na úpravu terénnych nerovností,

ponúka sa viac moÏností od lacnej‰ích a jednoduch‰ích aÏ po

1. Oporný múr z prírodného kameňa ukladaného
nasucho do svahu, husto osadený rastlinami. Vhodné

rastliny na výsadbu do takéhoto svahu sú: zemolezy
(Lonica japonica Aureoreticulata, Lonicer pileata),

skalníky (Cotoneaster dammeri Scogholm), 
borievky (Juniperus horizontalis), pokryvné ruže.
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Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata...Táto detská riekanka mi 
zišla na um pri nedávnej prechádzke parkom. Pomalý opad lístia je 
neklamným znakom, že sa v ovocných škôlkach môžu začať vyorávať 
stromky. Počasie sa nedá ovplyvniť a preto čas predaja vieme iba 
odhadnúť. Tento rok sa v našej predajni začne s predajom okolo 15. 
októbra. Tak ako po minulé roky, aj túto sezónu máme pre vás pripravený 
široký sortiment. Nezabudli sme na overené odrody a ani na novinky 
na trhu, či menej známe druhy drobného ovocia. Novinkami v našej 

predajni budú aj tieto druhy:

Hruška Erika – kvalitná zimná odroda. Dozrieva v 
decembri, dobre uskladnená vydrží do konca marca. Je 
cudzoopelivá, sama je však dobrým opelovačom. Výhodou 
tejto odrody je pravidelná rodivosť, vysoká kvalita a dobrá 
skladovateľnosť.

Hruška Dicolor – zimná stolová odroda. Zberá sa 
začiatkom októbra, konzumne odzrieva v decembri. Pri 
dobrom uskladnení vydrží do februára až marca. Je veľmi 
kvalitná, zaujímavá vzhľadom plodov s červenou šupkou. 

Čerešňa Regina – chrupka. Dozrieva v 7.-8. čerešňovom 
týždni. Veľké plody sú tmavočervené, vynikajúcej, šťavnatej a aromatickej 
chuti. Plody sú odolné voči praskaniu. Je cudzoopelivá, vhodným 
opeľovačom je Kordia. Je kvalitná neskorá odroda. 

Čerešňa Lapins – samoopelivá chrupka. Dozrieva okolo 
14.-24.7. Plody majú tmavočervenú šupku, sú veľmi veľké, 
vhodné na priamy konzum aj na spracovanie. Odolná voči 
praskaniu. Vyznačuje sa pravidelnou vysokou úrodnosťou.

Čerešňa Van Compact – slaborastúca odroda. Srdcovka 
. Plody sú veľké, chutné, jemne aromatické. Vyznačuje sa 
pravidelnou vysokou úrodnosťou. Dozrieva v polovici júla. 

Marhuľa Kuresia – plody sú oranžovo červenej farby, stredne veľké. 
Dozrievajú koncom júla, sú vynikajúcej chuti. Je samosprašná. Jej 
výhodou je rezistentnosť voči šárke. Dužina je dobre odlučiteľná od 
kôstky. Je mrazuodolná.

Sortiment pre sezónu jeseň 2012:
Jablone od 3,80€ : Priesvitné letné, Vista Bela, Discovery, Prima, 

Gala, Šampion, Golden Delicious, Jonagold, Idared, Braeburn, Ontário. 
Odrody: Jonagored, Rubín, Fuji a Melodie za 4,20€. Rezistentné odrody: 
Rubinola, Topaz, Pinova, Lotos a Heliodor za 4,40€.

OvOcie pre naše záhrady
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vzhºadovo zladiÈ s architektúrou domu tak, aby sme vytvorili

jednoliaty celok. Pokiaº sa majú dom a záhrada zharmonizovaÈ vo

vidieckom ‰t˘le, pouÏite kameÀ. Ak prev˘‰enie nie je príli‰ veºké a

ste ochotní tro‰ku sa o záhradu staraÈ, pouÏite kamene ukladané

nasucho do svahu. Nepotrebujete na to majstrov murárov, viete si
to urobiÈ sami: svah mierne vyspádujte a do priestorov medzi

kamene vysaìte rastlinky. 

MESTOM A VIDIEKOM
Do vidieckej atmosféry urãite patrí drevo. Kvôli dlhovekosti

odporúãam Ïelezniãné podvaly. Viete si ich upraviÈ na v˘‰ku, akú

potrebujete, a tieÏ pokryÈ rastlinkami. 

Ak je va‰a záhrada viac mestská,  s úpravou terénu sa nechcete príli‰

namáhaÈ a navy‰e sa vám páãi  úhºadnej‰í ‰t˘l, dajte si múriky

vymurovaÈ. Mestskej záhrade pristanú múriky z lomového vápenca.

·tiepaná bridlica ladí s mestskou zástavbou a striedmosÈou jej záhrad. 

Najjednoduch‰ím spôsobom, ako vytvoriÈ múriky a ponechaÈ záhrade

mestsk˘ ráz, sú steny vymurované z betónov˘ch tvárnic a obloÏené

‰tiepan˘m kameÀom. 

âokoºvek vo va‰ej záhrade pouÏijete, majte na pamäti, Ïe sa to musí

páãiÈ hlavne vám, a nie len vá‰mu záhradnému architektovi. Pri realizácii

dbajte na to, aby ste pouÏili v‰etky moderné prostriedky na

zjednodu‰enie údrÏby záhrady: väã‰ie plochy trávnikov, ucelené záhony

pokryté textíliou, mulãovacou kôrou ãi ‰trkom, vybavené zavlaÏovacím

systémom. A najmä: uÏívajte si va‰u záhradu! L

2. Kameň sčasti  priznaný a sčasti oživený rastlinkami.

3. Oporný múrik z plochého kameňa ukladaného do betónu:
takto murované oporné múry nie je nevyhnutné celkom
pokryť zeleňou. Znížia sa tak aj nároky na údržbu.

4. Pri modernom štýle domu použite moderné materiály.
Takými sú buď betónové palisády, alebo prefabrikáty.
Nezabudnite ich hojne osadiť zeleňou.
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Marhule za 5,90€ : Vesna, Barbora, Veľkopavlovická, Maďarská, 
Veharda, Bergeron, Kioto. 

Nektarinky za 5,80€ : Big Top, Stark Red.

Hrušky za 4,40€ : Wiliamsova, Clappova, Clappova červená, 
Konferencia, Lucasova, Bohemica, Karin, Dicolor, Jana, Erika.

Slivky od 5,20€ : Čačanská Lepotica, Gabrovská, Stanley. 
Rezistentné za 6,90€: Top Hit, Presenta, Jojo.

Ringloty za 5,40€ : Zelená Ringlota, Althanova.

Broskyne za 5,80€ : Albatros, Sunhaven, Redhaven, Flamingo, 
Fairhaven, Cresthaven, Suncrest. Čerešne za 4,60€: Karešova, Van, 
Regina, Lapins, Kordia. 

Ríbezle stromky za 3,50€ : Jonkheer van Tets, Maraton, Detvan, 
Rovada, Otelo, Titánia, Blanka. 

Ríbezle kry za 2,20€ : Jonkheer van Tets, Maraton, Detvan, Rovada, 
Otelo, Titánia, Blanka.

Egreše stromky za 3,50€ : Hinnonmaki Rot, Hinnonmaki 
Green, Hinnonmaki Gelb, Invicta, Rolonda. 

Egreše kry 2,30€ : Hinnonmaki Rot, Invicta. 

Višne 4,60€ : Érdi Botermo, Újfehertoi Furtos, Fanal, 
Meteor Korai. 

Ostatné druhy: Josta, Ázijské hrušky, Černice, Brusnice, Mišpula, 
Orechy, Lieska, Moruše, Goji, Schizandra čínska, Drieň, Rakytník.

Novinky: Van Compact – slaborastúca čerešňa, Kuresia – marhuľa 
odolná voči šárke, stĺpovité marhule a jablone, veľkoplodé maliny – 
Tulameen. 

K bohatému výberu patria aj informácie o výsadbe a rezoch 
ovocných stromov. Všetko potrebné sa dozviete na odbornej 
prednáške pod vedením Prof. Ing. Hričovského, Dr.Sc. Uskutoční 
sa dňa 20.10. 2012 o 10.00 hod. v našom záhradnom centre. 
V predajni je možné zakúpiť si odbornú literatúru, zameranú na 
rezy aj odrody ovocných stromov a drobného ovocia. Všetci ste 
srdečne vítaní.  

      Emília Zrubcová
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Vianočný december 
v záhradnom centre Bella Gardena

Ani v posledný mesiac v roku sme na 
Vás nezabudli. 

Už od polovice novembra budeme mať 
v ponuke vianočný dekoračný sorti-
ment. 

Viem, že možno v termíne začiatku 
predaja zaostávame za obchodnými cen-
trami, ale úprimne, príde mi to trochu 

uletené ponúkať vianočné svietniky 2-3 
mesiace pred Vianocami. 

Sezónu okrasných rastlín budeme kon-
čiť výhodným, veľkým výpredajom tep-
lomilných a chúlostivých rastlín. 

Rastliny sú v dobrej kondícii, môžu byť 
pre Vás veľkým potešením príp. aj via-
nočným darčekom. 



Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata...Táto detská riekanka mi 
zišla na um pri nedávnej prechádzke parkom. Pomalý opad lístia je 
neklamným znakom, že sa v ovocných škôlkach môžu začať vyorávať 
stromky. Počasie sa nedá ovplyvniť a preto čas predaja vieme iba 
odhadnúť. Tento rok sa v našej predajni začne s predajom okolo 15. 
októbra. Tak ako po minulé roky, aj túto sezónu máme pre vás pripravený 
široký sortiment. Nezabudli sme na overené odrody a ani na novinky 
na trhu, či menej známe druhy drobného ovocia. Novinkami v našej 

predajni budú aj tieto druhy:

Hruška Erika – kvalitná zimná odroda. Dozrieva v 
decembri, dobre uskladnená vydrží do konca marca. Je 
cudzoopelivá, sama je však dobrým opelovačom. Výhodou 
tejto odrody je pravidelná rodivosť, vysoká kvalita a dobrá 
skladovateľnosť.

Hruška Dicolor – zimná stolová odroda. Zberá sa 
začiatkom októbra, konzumne odzrieva v decembri. Pri 
dobrom uskladnení vydrží do februára až marca. Je veľmi 
kvalitná, zaujímavá vzhľadom plodov s červenou šupkou. 

Čerešňa Regina – chrupka. Dozrieva v 7.-8. čerešňovom 
týždni. Veľké plody sú tmavočervené, vynikajúcej, šťavnatej a aromatickej 
chuti. Plody sú odolné voči praskaniu. Je cudzoopelivá, vhodným 
opeľovačom je Kordia. Je kvalitná neskorá odroda. 

Čerešňa Lapins – samoopelivá chrupka. Dozrieva okolo 
14.-24.7. Plody majú tmavočervenú šupku, sú veľmi veľké, 
vhodné na priamy konzum aj na spracovanie. Odolná voči 
praskaniu. Vyznačuje sa pravidelnou vysokou úrodnosťou.

Čerešňa Van Compact – slaborastúca odroda. Srdcovka 
. Plody sú veľké, chutné, jemne aromatické. Vyznačuje sa 
pravidelnou vysokou úrodnosťou. Dozrieva v polovici júla. 

Marhuľa Kuresia – plody sú oranžovo červenej farby, stredne veľké. 
Dozrievajú koncom júla, sú vynikajúcej chuti. Je samosprašná. Jej 
výhodou je rezistentnosť voči šárke. Dužina je dobre odlučiteľná od 
kôstky. Je mrazuodolná.

Sortiment pre sezónu jeseň 2012:
Jablone od 3,80€ : Priesvitné letné, Vista Bela, Discovery, Prima, 

Gala, Šampion, Golden Delicious, Jonagold, Idared, Braeburn, Ontário. 
Odrody: Jonagored, Rubín, Fuji a Melodie za 4,20€. Rezistentné odrody: 
Rubinola, Topaz, Pinova, Lotos a Heliodor za 4,40€.
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 5. decembra o  16.00 hod príde ku 
nám Mikuláš, odovzdá darčeky pre 
všetky detičky, ktoré ku nám rodičia 
privedú alebo prídu sami. Bude pripra-

vené občerstvenie – varená čokoláda, 
čaj, sladkosti. Tešíme sa na všetky de-
tičky, oteckov aj mamičky ☺

Záver celej sezóny a  oslava Vianoc – 
Vianočné dni budú 13.12 a  14.12 od 
9.00 do 17.00 hod. Sezóna Vianoc je 
bohatá na rôzne vianočné trhy ale zná-
me tváre, blízke vzťahy sú pre všetkých 

najkrajšie a najpríjemnejšie, preto verí-
me, že sa stretneme a prežijeme spolu 
príjemný záver záhradníckej sezóny. 

Takto to vyzeralo u nás po iné roky: 
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Slivky od 5,20€ : Čačanská Lepotica, Gabrovská, Stanley. 
Rezistentné za 6,90€: Top Hit, Presenta, Jojo.

Ringloty za 5,40€ : Zelená Ringlota, Althanova.

Broskyne za 5,80€ : Albatros, Sunhaven, Redhaven, Flamingo, 
Fairhaven, Cresthaven, Suncrest. Čerešne za 4,60€: Karešova, Van, 
Regina, Lapins, Kordia. 

Ríbezle stromky za 3,50€ : Jonkheer van Tets, Maraton, Detvan, 
Rovada, Otelo, Titánia, Blanka. 

Ríbezle kry za 2,20€ : Jonkheer van Tets, Maraton, Detvan, Rovada, 
Otelo, Titánia, Blanka.

Egreše stromky za 3,50€ : Hinnonmaki Rot, Hinnonmaki 
Green, Hinnonmaki Gelb, Invicta, Rolonda. 

Egreše kry 2,30€ : Hinnonmaki Rot, Invicta. 

Višne 4,60€ : Érdi Botermo, Újfehertoi Furtos, Fanal, 
Meteor Korai. 

Ostatné druhy: Josta, Ázijské hrušky, Černice, Brusnice, Mišpula, 
Orechy, Lieska, Moruše, Goji, Schizandra čínska, Drieň, Rakytník.

Novinky: Van Compact – slaborastúca čerešňa, Kuresia – marhuľa 
odolná voči šárke, stĺpovité marhule a jablone, veľkoplodé maliny – 
Tulameen. 

K bohatému výberu patria aj informácie o výsadbe a rezoch 
ovocných stromov. Všetko potrebné sa dozviete na odbornej 
prednáške pod vedením Prof. Ing. Hričovského, Dr.Sc. Uskutoční 
sa dňa 20.10. 2012 o 10.00 hod. v našom záhradnom centre. 
V predajni je možné zakúpiť si odbornú literatúru, zameranú na 
rezy aj odrody ovocných stromov a drobného ovocia. Všetci ste 
srdečne vítaní.  

      Emília Zrubcová
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Už tradične máme pre Vás širokú po-
nuku vianočných stromkov – rezané 
borovice, normandské jedle s dovozom 
ku Vám domov.  Novinkou sú vianočné 
stromčeky v kvetináčoch. Na vianoč-

nom stole nesmie chýbať pekná dekorá-
cia či už ikebana alebo adventný veniec. 
Dekorácie každého druhu pre výzdobu 
domu, vianočnej tabule pre Vás pripra-
via naše šikovné aranžérky. 




Počas Vianočných dní Vás zahreje-

me kapustnicou, vareným vínkom a 
čajíkom. Pripravené budú aj vianoč-
né dobroty ako trubičky a medovníky.

Máme pre Vás zaujímavý zážitok. 
V piatok si budete môcť vytvoriť vlastný 

hrnček na hrnčiarskom kruhu. V sobotu 
uvítame všetky detičky v našich tvorivých 
dielňach. Tešíme sa na vašu návštevu!

Všetky nákupy počas mesiaca decem-
ber sú zlosovateľné – v  piatok 14.12. 
budeme losovať, aby ste si mohli svoje 
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zišla na um pri nedávnej prechádzke parkom. Pomalý opad lístia je 
neklamným znakom, že sa v ovocných škôlkach môžu začať vyorávať 
stromky. Počasie sa nedá ovplyvniť a preto čas predaja vieme iba 
odhadnúť. Tento rok sa v našej predajni začne s predajom okolo 15. 
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Hruška Erika – kvalitná zimná odroda. Dozrieva v 
decembri, dobre uskladnená vydrží do konca marca. Je 
cudzoopelivá, sama je však dobrým opelovačom. Výhodou 
tejto odrody je pravidelná rodivosť, vysoká kvalita a dobrá 
skladovateľnosť.

Hruška Dicolor – zimná stolová odroda. Zberá sa 
začiatkom októbra, konzumne odzrieva v decembri. Pri 
dobrom uskladnení vydrží do februára až marca. Je veľmi 
kvalitná, zaujímavá vzhľadom plodov s červenou šupkou. 

Čerešňa Regina – chrupka. Dozrieva v 7.-8. čerešňovom 
týždni. Veľké plody sú tmavočervené, vynikajúcej, šťavnatej a aromatickej 
chuti. Plody sú odolné voči praskaniu. Je cudzoopelivá, vhodným 
opeľovačom je Kordia. Je kvalitná neskorá odroda. 

Čerešňa Lapins – samoopelivá chrupka. Dozrieva okolo 
14.-24.7. Plody majú tmavočervenú šupku, sú veľmi veľké, 
vhodné na priamy konzum aj na spracovanie. Odolná voči 
praskaniu. Vyznačuje sa pravidelnou vysokou úrodnosťou.

Čerešňa Van Compact – slaborastúca odroda. Srdcovka 
. Plody sú veľké, chutné, jemne aromatické. Vyznačuje sa 
pravidelnou vysokou úrodnosťou. Dozrieva v polovici júla. 

Marhuľa Kuresia – plody sú oranžovo červenej farby, stredne veľké. 
Dozrievajú koncom júla, sú vynikajúcej chuti. Je samosprašná. Jej 
výhodou je rezistentnosť voči šárke. Dužina je dobre odlučiteľná od 
kôstky. Je mrazuodolná.

Sortiment pre sezónu jeseň 2012:
Jablone od 3,80€ : Priesvitné letné, Vista Bela, Discovery, Prima, 

Gala, Šampion, Golden Delicious, Jonagold, Idared, Braeburn, Ontário. 
Odrody: Jonagored, Rubín, Fuji a Melodie za 4,20€. Rezistentné odrody: 
Rubinola, Topaz, Pinova, Lotos a Heliodor za 4,40€.
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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
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darčeky vyzdvihnúť v sobotu, kým sa 
ešte neuložíme na zimný spánok ☺

Ing. Jana Krnáčová  
a kolektív predajcov záhradného 

centra


