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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
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Vydáva ako občasník pre svojich zákazníkov

2 /2015

Milí zákazníci, priatelia 
a milovníci zelene. 

Jeseň, čarovné obdobie plné žiarivých 
farieb. Ani sme sa nenazdali a  horúce 
letné dni sú už iba spomienkou. Ne-
predvídateľné zmeny počasia a  nízke 
ranné teploty nenechávajú nikoho na 
pochybách, že pani Jeseň je už tu. Dni 
sa pomaly skracujú, slnečných lúčov je 

čoraz menej a práce v záhrade pomaly 
ukončujeme. Napriek jej nedostatkom 
je jeseň ideálnym obdobím na výsad-
bu ovocných stromov s  nepochybne 
najlepším výberom. Aj naše záhradné 
centrum je v  tomto období plne záso-
bené ovocnými stromkami a drobným 
ovocím. Veď, čo môže byť krajšie pre 
záhradkára ako odtrhnúť si jabĺčko 
z vlastnoručne zasadeného stromu? 
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 Tento rok bol naším skúšobným na 
vysadenie okrasných tekvíc. Veľmi sme 
sa s kolegyňami tešili z našej úrody, a tak 

nám predajňu zdobia práve naše tekvice. 
Radi by sme aj vás pozvali na náš prvý 
ročník „Tekvicového festivalu“. 

Strieborné pavičunky babieho leta zdo-
bia naše ihličnaté dreviny. Ak chcete mať 
tento rok doma vianočný stromček v kve-

tináči, myslite na to už teraz. Rastliny 
v  zemnom bale sú cenovo výhodnejšie, 
do Vianoc vám stihnú ešte pekne preko-
reniť a stromčeku spôsobíte čo najmenší 
šok. Radi vám poradíme s  výberom aj 
starostlivosťou.
 Posledné tohtoročné číslo nášho časo-
pisu je plné zaujímavých článkov. Prezra-
díme vám čo to o  vianočných trendoch 
a naše šikovné aranžérky vám vyrobia vi-
anočnú ikebanu priamo na váš stôl. Ne-
zabudli sme ani na našich najmejších a aj 
tento rok sa môžu tešiť na Mikuláša v na-
šom záhradnom centre. Na už tradičných 
Vianočných dňoch zavŕšime tohtoročnú 
sezónu nielen dobrým vareným vínkom 
ale aj fantastickou kapustnicou. 
 Želám vám príjemnú jeseň a teším sa 
na vašu návštevu.

Emília ZRubcoVá
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Naša ponuka obsahuje jadroviny, ako 
jablone, hrušky, ale aj oskorušu, či starú 
dobrú mišpuľu. V  neposlednom rade 
ponúkame dulu, ktorú dôverne poznajú 
naši starí rodičia. už v dávnej minulosti 
sa plody dule využívali v čajoch proti bo-
lestiam hrdla a žalúdočným ťažkostiam. 
Má výraznú arómu, preto pri vložení do 
skríň odpudzuje mole. V čerstvom stave 
sa nekonzumuje, ale je vhodnou surovi-
nou na prípravu kompótov, muštov a 
marmelád.

KVALITA ZA ROZUMNÚ 
CENU

Od polovice októbra ponúkame široký výber ovocných 
stromov a krov od slovenského pestovateľa.
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V  našej ponuke nájdete i  kôstkoviny, 
medzi ktoré patria marhule, slivky, rin-
gloty, čerešne, višne a tento rok novinku 
medzi broskyňami – BENEDICTE. Za-
raďujeme ju k vysoko úrodným, samo-
opelivým odrodám, s veľkými, šťavnatý-
mi plodmi. Kôstka sa dobre oddeľuje od 
dužiny. Zreje koncom augusta a je vhod-
ná na priamy konzum i spracovanie. Je 
odolná voči kučeravosti. 

Zo škrupinového ovocia sme pre vás 
zaradili do predaja orechy, liesky, man-

dle. Zväčša ide o  cudzoopelivé druhy, 
preto už pri kúpe myslite na vhodného 
opeľovača.

Z  drobného ovocia ponúkame ríbezle 
a egreše – kríkové aj stromkové, brusni-
ce, čučoriedky - ružové i kamčatské, ma-
liny, černice, goji, aróniu, muchovník, či 
drieň.

Prajem príjemný nákup v našej spoloč-
nosti. 

Ing. Eva KáčERoVá
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Žitavce. Malá dedinka v okrese Nitra, 
v poľnohospodárskej oblasti, kde domi-
nuje víno – vinohrady ale aj pestovanie 
tekvíc. V tomto regióne sú tekvice dôle-
žitou hospodárskou plodinou. Vedeli 
ste, že tekvica je bobuľový plod, podob-
ne ako čučoriedky alebo černice? Väč-
šinou na konci októbra, sú už oranžovo 
vyfarbené tekvice a tekvičky pozbierané. 

V  poslednej dobe, však pre svoju 
odrodovú rozmanitosť ponúka tekvica 
všestranné využitie v gastronómii a vy-
mýšľajú sa nové recepty. Tekvica patrí 
k vyhľadávaným pochuťkam, či už v po-
lievkach, v hustých omáčkach alebo pe-
čená v rúre. Známou pochúťkou sú su-
šené tekvicové jadierka. okrem toho, že 
sú veľmi zdravé, obsahujú veľké množ-
stvo minerálov, vrátane fosforu, horčíka, 
železa a  medi. Je dokázané, že znižujú 
hladinu cholesterolu, sú bohaté na zi-
nok, dobrým zdrojom vitamínu E a b6. 
Ideálne je jesť ich surové a nesolené. 

TEKVICOVý fEsTIVAL
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Srdečne vás preto pozývame na oslavu – 
T E k v I C O v ý  f E S T I va l 

s možnosťou vyrezávania tekvíc. Môžete sa zapojiť  
do súťaže o najstrašideľnejšiu tekvicu, či ochutnať burčiak 

a mladé víno dopestované v našich úrodných viniciach. 

Anna SZöKEoVá

31. október je sviatkom jesene, 
tekvíc a tekvičiek aj v našom záhradnom cente Bella Gardena. 
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PRIChádZAjÚ VIANOCE

Tie tohoročné omnoho skôr, ako som 
si dokázala predstaviť. čím som staršia, 
tým čas letí akosi rýchlejšie. Ale práve 
Advent  a  Vianoce sú  obdobie, kedy 

sa vraciam do detstva, vtedy čas plynul 
pomaly a vydržať do Vianoc na darčeky 
bolo akoby to trvalo večnosť. 

už dávno Vianoce pre mňa a moju ro-
dinu nezačínajú 23. decembra. Advent 
je to hlavné obdobie príprav, zdobenia, 
oslavovania tradícií a tiež nakupovania, 
upratovania a  pečenia. Je to dlho oča-
kávané obdobie pokoja, radosti a  po-
sledné roky aj snehu.

už niekoľko dní premýšľam o tom, aké 
budú tie naše Vianoce 2015 a  v  akých 
farbách si vyzdobím nielen stromček, 
ale takmer celý dom aj záhradu. Tren-
dom týchto Vianoc je kombinácia zla-
tej, striebornej a bielej. 

 
Stromček, akoby vystrihnutý z  roz-

právkovej krajiny o Mrázikovi. Ligota-
vý a biely ako sneh. Všade by mali byť  
sklenené gule, fúkané sklenené figúrky, 
zlatý sob a  biela sova . Nič nepokazí-
te, ak si celý stromček ešte zabalíte do 
strieborných reťazí. 

Posledné roky aj  tento rok, nie je vý-
nimkou ozdobiť stromček čo najviac 
ozdobami. Takmer tak, akoby stromček 
nemalo ani vidieť. A ozdôb je v ponuke 
v  podobe stromčekov, srdiečok, šišiek 
a gúľ neskutočné množstvo. Stačí si len 
vybrať. Dôležité je, aby ste na takýto 
stromček nedávali farebné svetielka. 
To by ste celkový efekt mrazivej kraji-
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ny úplne pokazili. A tak, ak chcete zažiť 
„Mrázikovské Vianoce“, držte sa zlatej, 
bielej a striebornej.

 
Mňa však vždy fascinovali tradičné 

Vianoce, farebné svetielka, drevené 
ozdôbky od miestnych rezbárov a upe-
čené perníky mojich detí. Minulý rok 
som sa odhodlala a ušila som si ozdoby 
na stromček z látok v tradičných červe-
ných odtieňoch. boli  to vtáčiky, ale aj 
srdiečka a hviezdičky. Je to jednoduché 
a pomôcť vám môžu opäť aj vaše deti.

 
Stromček bude určite nádherný, fareb-

ný a hravý. Hlavne, ak sa držíte maxi-
málne dvoch, troch farieb ako ja. Moja 
obľúbená kombinácia bielej, červenej 
a  striebornej, ktoré nádherne vyniknú 
na zelenom ihličí živého stromčeka. 
A tá vôňa je presne to, čo sa nedá opísať 
slovami. Treba ju len zažiť.

 
Ak ste však moderný typ človeka 

a  máte moderný dom, určite sa vám 
zapáči kombinácia výrazných farieb. 
Tento rok je to vínovo červená marsala, 
ktorá nie je ani červená a ani  bordová. 
Alebo dáte prednosť kombinácii tyr-

kysovej s  bielou, ako to spravila moja 
zákazníčka. Do moderne stvárneného 
interiéru je takáto výzdoba dokonalá. 
Prináša správnu noblesnú atmosféru, 
ale zároveň chladivá modrá, tyrkysová 
a biela zvýrazní pokoj a harmóniu  na-
stávajúcich dní. 
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Ale ako vždy, v jednoduchosti je krá-

sa, a  prečo si tento rok nespraviť len 
jednoduchú, štylizovanú výzdobu? 
V  duchu prírodných prvkov, svetielok 
a  nórskej nostalgie? Takú, ktorá vás 
prekvapí, nadchne a upokojí? 

Môžete použiť prvky z vašej záhrady, 
drobné svetielka a  nenásilné, ale roz-
košné zvieratká v  podobe sklenených, 
či kovových figúrok. Mimochodom, 
zvieratká sú stále trendy. V akejkoľvek 
podobe. Dokonca si interiér môžete 
skrášliť umelým snehom. 

Do popredia sa stále viac dostávajú 
nenásilné drevené prvky, alebo naopak 
kovové s vysokým leskom, perleťou, 
alebo imitácie peria, či kožušiny.

Ja som však od vekov romantička, 
a  ak sa pozriete tento rok do obcho-
dov, ozdoby na stromček v  odtieňoch 
jemnej ružovej, belasej, zelenej sú ab-
solútne všade. Duša romantika zajasá. 
A presne takýto môže  byť  aj stromček 
vyzdobený na tohoročné Vianoce, jem-
ný a zasnený.

 

Doplnený o  zlaté ozdoby, perličky 
a  pierka. Nostalgia dávnych Vianoc 
v  štýle „ vintage“  je na svete. Aký 
stromček si teda vyberiete vy? 

Ing. Kvetoslava DINIS MäSIARoVá 
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POZVANIE PRE Vás,
 MILÍ NAŠI ZáKAZNÍCI

o  16. hodine sa rozsvietením vianoč-
ného stromčeka otvoria u nás brány pre 
všetky deti a Mikuláš im prinesie baličky 
plné sladkých prekvapení.

Deti sa môžu tešiť na horúcu čokoládu 
a voňavé perníčky. 

Naša živá MINI FARMA sa už nie-
koľko rokov teší vašej obľube. Zvieratká 

sme doplnili o nové kačičky – indických 
bežcov. 

V našej firme ISoLA bELLA je decem-
ber plný prekvapení, a preto počas celé-
ho obdobia Adventu u  nás ponúkame 
krásne ozdoby na Vianočné zdobenie, 
živé vianočné stromčeky, ale aj dobrú 
náladu a úsmev našich predajcov.

ako každoročne sa s vami radi stretneme dňa 
4. decembra 2015, kedy do našej firmy zavíta 

MIkUlÁŠ.
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V ponuke máme živé stromčeky pes-
tované práve pre túto príležitosť. Sú 
to normandské jedličky, borovice ale 
aj smreky. Zároveň vám ponúkame aj 

niektoré druhy vysadené v  kvetiná-
čoch. Po vianočných sviatkoch si ich 
môžete takto preniesť do svojej záhrady 
a tešiť sa z nich ďalšie roky.



12

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

V dňoch 11. - 12 . decembra 2015
 u nás začínajú 

VIANOČNÉ DNI
Pozývame Vás na tradičnú oravskú 
kapustnicu, varené vínko, čokoládu 

a iné sladké dobroty. 

A tak, ako to na Viano-
ce býva, pokoj a dobrá 
nálada u nás nikdy 
nechýba. 


