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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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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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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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Čas výsadby – realizácia plánovania

SviatOk všetkých Svätých

A prišiel znovu čas, kedy skúsený, ale aj menej skúsený záhradkár 
vie že vývoj počasia na jeseň zaručuje kvalitnú a úspešnú výsadbu 
okrasných rastlín. Skorá jeseň do polovice októbra je ideálnym termínom 
na výsadbu a kvalitné zakorenenie väčšiny ihličnatých rastlín.

U opadavých kríkov a stromov je najvhodnejší termín na výsadbu 
od konca októbra až do novembra, podobne ako u väčšiny ovocných 
drevín, v závislosti od vývoja počasia. 

Počas výsadby nesmie byť pôda veľmi mokrá, nemal by byť mráz a 
vysúšajúci vietor. V neskorej jeseni nie je vhodné vysádzať magnólie a 
ďalšie rastliny citlivé na mráz, brezy, ktoré všeobecne v jeseni horšie 
zakoreňujú. Na jar by ste mohli mať u väčšiny zasadených rastlín 
náskok, pretože ťažké obdobie zakoreňovania a aklimatizácie na 
stanovisku majú rastliny vysadené v správnom čase v jeseni úspešne 
za sebou. To znamená, že majú prvú príležitosť ukázať sa Vám v plnej 
kráse, akoby boli u Vás už niekoľko období.

     Ing.Helena Pelešová

Hoci koniec leta, ešte nie je tak ďaleko, v predajni sa už začína 
s prípravou na dušičky. Je to čas, keď sa na hroboch zapália sviečky a tie 
sa rozžiaria farbami. V tichosti sa tak na chvíľu zastavíme a spomíname 
na svojich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. 

V našej predajni tak nájdete kahance rôznych farieb, tvarov aj času 
horenia. Samozrejme, že nesmú chýbať ani chryzantémy, rôznych farieb 
a veľkostí. Vhodným doplnkom sú tiež čečinové vence a ikebany, či už 
zo živého materiálu alebo umelej čečiny. Radi by sme Vám tiež dali do 
pozornosti, že naša predajňa bude 1.11.2012 otvorená do 8.30 hod. 
do 16.00 hod. 

      Ing. Eva Káčerová
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Centrum Vašej pozornosti v záhrade.
Pred tromi rokmi sme si zasadili náš prvý. Vybral si ho môj muž. Patrí 

skôr do obľúbeného sortimentu pánskej časti „záhradných architektov“. 
Mňa na začiatku príliš nenadchol.

Počas jeho pobytu a vývinu v našej okrasnej záhradke sa z neho 
vyvinul nádherný solitér, na ktorom skôr, alebo neskôr vždy spočinie 
zrak. A tento moment trvá trvá a trvá, neviete sa od neho odtrhnúť, lebo 
Vás teší a napĺňa energiou.

Možno sme niektorí záhradkári viac citliví na takéto vnemy, ale 
z rovnakého dôvodu sme si vysadili ďalšie dva druhy. Kráľovské cédre-
buďte si istí, že aj Vás chytia za srdce.

Nepotrebujete mať veľmi veľkú záhradku, existujú 
aj menšie kultivary.

Cédre sa pestujú od nepamäti a považujú sa za 
významné solitérne dreviny. Ich hlavnou prednosťou 
je široká škála farieb ihlíc – ihličia, od oslnivej 
striebrosivej, cez zlatožltú k nádhernej   tmavozelenej,  
ktoré na rozdiel im podobnému smrekovcu, ihličie 
ostáva celoročne na drevine. Vynikajú širokou 
škálou rozmerov a tvarov aj keď sa najčastejšie 
stretnete s cédrom stromovitého tvaru. Cédre sú svetlomilné, horské 
dreviny, s jemne vyššou citlivosťou  na veľmi nízku teplotu.  Preto sa ich 
odporúča vysádzať na chránené stanoviská bez studených, mrazivých 
vetrov aj keď veľmi dobre regenerujú v prípade omrznutia ihličia, alebo 
vetvičiek.

Cédrom sa lepšie darí v suchej, priepustnej a výživnej pôde, céder 
atlantský dobre znáša aj znečistené ovzdušie miest a priemyselných 
zón.

Vo všeobecnosti sú cédre malebne pôsobiace, 
atraktívne solitéry s efektným účinkom pôsobenia na 
väčších trávnatých plochách. Zákrpkové a plazivé formy 
veľmi pekne vyniknú v skalkách, striebrosivé kultivary 
dobre harmonizujú a kontrastujú so stálo zelenými 
stromami, krovinami s listami v odtieňoch od oranžovej 
až po bordovú. Menšie kultivary sa výborne hodia na 
reprezentatívne, dekoratívne pestovanie vo veľkých 

vegetačných nádobách ako sú Green City.

V našej ponuke máme pre každého nejaký, ktorý si Vás  určite  získa.

Pozývame Vás vybrať si,  možno nie prvý Váš céder – centrum Vašej 
pozornosti – zdroj Vašej trvalej radosti.

Šťastný výber želá Ing. Helena Pelešová
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Často sa stretávame s otázkou: „ Dokedy ešte môžeme hnojiť dreviny 
či trávnik?“ Preto sme sa rozhodli poskytnúť Vám niekoľko informácií. 
Ani na jeseň nesmieme zabudnúť na výživu rastlín a tiež aj trávnika. 
Jesenné hnojivá majú iné zloženie ako tie celoročné. 
Dôležitý je zvýšený obsah draslíka A ZNÍŽENÝ 
OBSAH DUSÍKA .DRASLÍK Je potrebný na dobré 
vyzretie pletív a lepšie prezimovanie., PRIČOM 
DUSÍK VO VÄČŠOM POMERE NIE JE ŽIADUCI, 
ABY NESPÔSOBIL NEŽIADÚCI RAST. Novinkou na 
jesenné hnojenie trávnika je Trávnikové hnojivo 
Jeseň 2,5kg, značky Floria. Obsahuje 46% 
draslíka, vystačí na pokrytie 125m2. Hnojiť stačí 
iba raz. Ideálnym obdobím je začiatok septembra 
a je ho možné použiť až do konca októbra. Aplikuje 
sa 1-2dni po kosení na suchý trávnik. Potom trávnik dôkladne zavlažte, 
tým sa zabezpečí okamžitý účinok hnojiva.

Jesenné trávnikové hnojivo, značky Agro. V predajni máme k 
dispozícii 5 kg a 10 kg balenie. Výhodou tohto hnojiva je 
jeho univerzálnosť. Je vhodné aj na okrasné dreviny a 
ovocné stromy. Aplikuje sa v dávke 20g/m2. Hnojivo je 
veľmi dobré na vyzrievanie pletív trávnika, čím zvyšuje 
odolnosť proti vymŕzaniu. Znižuje tiež riziko napádania 
tráv hubovitými chorobami. 

Kvapalné jesenné hnojivo 1l, značky Agro je 
vhodné na ihličnany, okrasné kríky, drobné ovocie, 
ovocné stromy aj izbové rastliny. Toto hnojivo ukončí 

bujný rast rastlín a zabezpečí dobré prezimovanie. 
Hnojí sa ním od polovice augusta do konca 
novembra, každé dva týždne. Hnojivo je obzvlášť 
vhodné na druhy citlivé na namŕzanie, ako sú 
cyprušteky, cezmíny, ibišteky, ruže, marhule, 
broskyne, hortenzie. Taktiež je vhodné na 
trvalky, vresoviskové rastliny, skalničky, azalky 
a rododendróny.

Hnojivo Kristalon Jeseň 0,5kg, značky 
Agro. Balenie vystačí na 250l zálievky. Aplikuje 
sa každý týždeň, od polovice augusta do októbra. 
Zabezpečí Vám dobrú kondíciu a zdravý vzhľad rasliny.

Novinkou v rade hnojív sú aj sypké organické hnojivá Rokohumin 
v 50g balení. V ponuke sú štyri druhy:

J e S e n n é  h n O J e n i e
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q Rokohumin ihličnaté a listnaté stromy, okrasné dreviny

q  Rokohumin kôstkové ovocie – marhuľa, broskyňa, slivka, 
čerešňa, višňa, ringlota

q Rokohumin jadrové ovocie – jabloň, hruška, dula

q  Rokohumin drobné ovocie – ríbezle, egreše, černice, maliny, 
vinič, čučoriedky, brusnice, jahody

Obsah jedného vrecka sa vsype do vykopanej jamy a zmieša sa 
so zeminou. Rohovina je zdrojom pozvoľne sa uvoľňujúceho dusíka 

v prírodnej forme. Rohovinou nie je 
možné rastliny prehnojiť. Hnojivo 
obsahuje humínové kyseliny, 
ktoré sú prírodným stimulátorom 
úrodnosti pôdy a napomáhajú 
rozvoju koreňového systému. Po 
aplikácii hnojiva rastliny výdatne 
zalejeme.

Okrem vyššie spomenutých hnojív, máme v ponuke aj iné 
druhy, ktoré môžete použiť na jesenné hnojenie. Stačí si vybrať buď 
z kvapalných hnojív alebo granulovaných. Pri výbere toho správneho 
Vám radi pomôžeme.

     Ing. Eva Káčerová
Výsadba cibuľovín

Ak si chcete skrášliť svoju záhradu cibuľovinami  (tulipány, narcisy, 
krokusy, hyacinty, cesnaky) teraz je na to správny čas. V ponuke 
máme širokú škálu druhov, ktoré v inom ročnom období nenájdete. 
Odporúčame všetky cibuľoviny vysádzať do košíčkov.

Medzi najobľúbenejšie a najčastejšie pestované 
cibuľoviny môžeme zaradiť v našich podmienkach 
tulipány. Je to pre ich obrovskú dekoratívnu hodnotu v 
záhradke a ich skoré a tiež postupné kvitnutie. Majú bežné 
pestovateľské nároky a dobre sa im darí aj v chudobnejších 
a ťažších pôdach, na slnečných stanovištiach.

V spoločných záhonoch ich s obľubou kombinujeme s cibuľovinami 
s podobnými nárokmi na prostredie. Dokonalý efekt dosiahneme 
pri rešpektovaní estetických a farebných zásad striedania rastlín. 
Kombinácie rastlín založené na vytvorení kontrastu sú dlhodobo 
zaujímavé a priťahujú pohľady. Silnejší kontrast dosiahneme 
kombináciou viacerých prvkov – farbou veľkosťou a tvarmi. Cibuľoviny 
odporúčam do výsadby v kombinovanom záhone s trvalkami.

     Ing.Helena Pelešová
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Priznám sa, vo Francúzsku som bola len raz. Bol to krátky výlet na 
okraji vidieka, kde som mala možnosť vidieť aspoň kúsok z kultúry toho 
známeho milovníckeho národa. 
Francúzi milujú presne to, čo ja. 
Milujú dobré jedlo, víno a krásne 
veci. Milujú život. A k tomu 
životu parí aj život v záhrade.

Francúzi sú elegantní a tak 
isto môžeme badať eleganciu 
v záhrade, na terase či v ich 
živote. Hovoriť o hlavných 
rysoch francúzskej záhrady by 
sme mohli celé hodiny. Nájdeme tam bylinky a voňavé kvety, ale tiež 
tvarované stromčeky a pravidelné línie. Bylinky však nepoužívajú len 
ako príchuť do jedál. Je to takmer dominantná rastlina pre väčšinu 
záhonov takejto záhrady. Francúzska záhrada je elegantná a ohraničená 
pravidelne strihanými okrajmi. Tieto nemusia byť v zásade len z Buxusu 
či Vtáčieho zobu. Nahradiť ich môže aj levandula či iná bylinka napríklad 
Nepetha. Vnútro takejto formálnej výsadby tvoria potom pestré výsadby 
kvetov, alebo ruží, či už spomenutých byliniek. Chodníky z dlažby, 
štrku, alebo drevených hranolov tvoria v pravidelných líniách atmosféru 

svetoznámej Versailskej 
elegancie, ktorú si môžete 
preniesť do svojej záhrady 
aj vy. Ak by ste neodolali 
ani najdominantnejšiemu 
akcentu french garden 
ktorou je vodný prvok, 
treba ho vyberať s citom a 

už spomínanou eleganciou. Malým pravidelným bazénikom, fontánkou 
v strede pravidelnej výsadby alebo sochou madony nič nepokazíme.

Ako si však spraviť aspoň kúsok francúzskej romantiky doma?

Vidiecka jednoduchosť francúzskej záhrady so zvláštnou eleganciou 
je to, čo priťahuje stovky mojich klientov. Vôňa byliniek, levandule, 
zeleninovo kvetinové záhradky . To je to, čo vonia, priťahuje a vábi. 
Modré levandulové snenie. A je to priam jednoduché. 

Aby sme mohli vniesť do vašej záhrady kúsok PROVANCE, stačí 
použiť levandulu a iné bylinky ako saturejka, tymián, bazalka, rozmarín 

Vôňa Francúzskej záhrady...
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či estragon. Všetky sú nenáročné a odvďačia sa vám príjemnou chuťou 
i vôňou . Bylinky sa vo Francúzsku vysádzajú všade. Nájdete ich na 
terasách v nepotrebných kovových nádobách. V pravidelnom záhone, 
ktorého lem môže vytvoriť štrková cestička lemovaná buxusom. Schody, 
verandy, každý kúsok voľného miesta môžete využiť na to, aby ste tam 
položili terakotovú nádobu osadenú bylinkami. Bylinky vyžadujú veľa 
priameho slnka a výdatnú zálievku. Ak ich doplníte ešte o stále zelené 
buxusové guličky v nádobách, prípadné o kvitnúce muškáty, vaša terasa 
bude určite zaváňať francúzskou 
nostalgiou. Netreba zabudnúť ani 
na rôzne staré konvice, nádoby 
ktoré ak sú už nepotrebné kľudne 
ich môžete osadiť bylinkami. 
Taktiež provance záhradu vystihuje 
kovový, rôzne tvarovaný záhradný 
nábytok, ktorý krásne doladí terasu 
či balkón. Vo Francúzsku by sme 
nemali zabudnúť ani na ruže, niekto 
by mi mohol oponovať , či je to ten 
správny vyber. Ale ruža a levandula 
proste k sebe patria. Preto záhon kľudne doplnte aj o ružu na kmienku, 
alebo aj vytvarované srdiečko z buxusu.

Nezabudnite si dozdobiť svoj príbytok venčekom, ktorý ľahko 
uvyniete z levandule , alebo ju 
jednoducho vložte do ručne ušitých 
vrecúšok zaviažte mašličkou a celú 
zimu vám bude ich vôňa pripomínať 
levanduľové leto. Bylinky ak ich 
nasušíte odvďačia sa vám príjemnou, 
pre nás možno aj netradičnou chuťou 
jedál. Zima bude teplejšia a voňavejšia. 
Ďakujem vám za čas, ktorý sme mohli 

spoločne stráviť malou prechádzkou po francúzskej kolónii a teším sa 
nabudúce. Pripomenieme si nie tak ďaleké Anglicko.

Vaša Kvetoslava Dinis
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Všeobecne suché počasie, ktorým sme si v posledných mesiacoch 
prešli, spôsobuje zníženú prirodzenú redukciu živočíšnych škodcov. 
V prípade, že pravidelne zavlažujete Vašu záhradku a Vaši susedia to 
ponechali na prírodu, je vysoký predpoklad, že sa u Vás objavia dvaja z 
najnepríjemnejších škodcov.

Najviac nás asi všetkých v záhradke dokáže potrápiť krtko. Tím 
ktorí v boji s krtkom začínajú, prajem trpezlivosť a pevné nervy. Krtko 
patrí medzi najprispôsobivejšie tvory v našej záhradke, takže pri ňom 
musíte byť vždy v strehu a pravidelne obmieňať taktiku boja. Mne sa na 
najdlhšie obdobie osvedčilo trávnikové hnojivo s odpudzujúcim účinkom 
proti krtom od firmy Floria. Keď si náš krtko naň zvykol, použila som 
zapichovacie solárne odpudzovače, potom prišli na rad babkine recepty 
s vrtuľkami z umelohmotných fľašiek a teraz nám dobre funguje 
vysokofrekvenčný dvojpásmový odpudzovač hrabošov na batérie. 

Podobne je na tom boj s hryzcom, ale s oveľa väčšími škodami. 
Kým krtko bude škodiť hrabaním chodbičiek a kopčekov a vyjedaním 
pôdnych organizmov, hryzec je bylinožravý a veľmi rád si pochutí na 
korienkoch Vašich aj práve vysadených rastlín až stromov. Rozoznáte 
ho po 6-8cm otvoroch v pôde a v trávniku.

Aby sme ochránili čerstvo vysadené ovocné stromy, odporúčam 
preventívne vystlať jamu na výsadbu hustejším pletivom.

Niektoré teplomilné rastliny, v tomto období budete prenášať späť 
do vnútorných priestorov. Oplatí sa im venovať zvýšenú kontrolu už 
niekoľko týždňov pred uložením, so zameraním na choroby a škodcov. 
Ľahko by sme si mohli nainfikovať aj ostatné rastlinky.

Medzi najviac nepríjemných škodcov patrí červec – doma volaná 
puklica. Ľahko ju objavíte podľa lepkavých kvapôčiek – výlučkov 
z tráviaceho traktu červcov, alebo drobných akoby chrastičiek na 
lístkoch rastlín. Už pri výskyte prvých jedincov obmedzte zálievku 
a zvýšte prívod vzduchu. Červec izbový a lúčový je ľahko odstrániteľný 
mechanickým spôsobom, handričkou, alebo špongiou.

V prípade silnejšieho napadnutia aplikujte postrek prípravkom 
Reldan 480 EC, po týždni postek zopakujte. Na ošetrenie chemickými 

za hrsť malých užitočných, 
rád na jeseň.
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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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Vianočný decem� r 
   
 Od polovice novembra v ponuke adventné vence
 Od začiatku decembra sviečky, svietniky, 
 vianočné dekorácie, ozbody, materiál na  
 výzdobu svietnikov a väzieb, vianočné stromky
 (s rozvozom ku vám domov)
 Všetky nákupy počas mesiaca december sú 
 zlosovateľné a výhercovia dostanú hodnotné ceny
 

7. december Príchod Mikuláša
 15.30 do záhradného centra s darčekmi pre všetky deti
 Rozsvietenie vianočného stromčeka o 15.45
 Varená čokoláda, vianočné pečivo, pečenie trubičiek

 

Vianočné dni 14.12. piatok od 8.30 do 17.30
        15.12. sobota od 8.30 do 16.00 
  Živé vence a aranžmány, vianočné oplátky, trubičky, 

med, vianočné ruže, vianočné darčeky
  Kapustnica, čaj, varené víno, vianočné dobroty
  V piatok súťaž o najkrajšiu ikebanu - od 15.00 h

môžu zákazníci vyrábať pod odborným dozorom 
vianočné ikebany. Najoriginálnejšia bude ocenená
odbornou porotou. Registračný poplatok 5 eur,
vyrobenú ikebanu si môžete vziať domov

  V sobotu o 10.00 h súťaž pre deti vo výzdobe medovní-
kov a výrobe vianočných ozdôb

  O 15.00 h losovanie tomboly
 
 Tešíme sa na vašu návštevu !                     kolektív firmy 


