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Milí  
     zákazníci,

sme veľmi radi 
keď dostávame od vás 
mailom telefonicky, 
ústnou komunikáciou 
spätnú väzbu.

Potrebujeme 
vedieť či svoju prácu 
robíme dobre a radi 
sa zlepšujeme. Takže 
nám neváhajte 
komunikovať Vaše 
myšlienky ohľadom 
našej práce, tovaru, 
ak ste boli s niečím 
spokojní, alebo 
ak máte nejaké 
námety na zlepšenie 
našej práce. 

Ďakujeme 
Ing. Jana Krnáčová

1 /  2012

Vydáva ako občasník pre svojich zákazníkov



Tu vám uvádzame originálnu komunikáciu od nášho stáleho zákazníka – básničku:

Kto sa chce na krásu pozerať 
vie, že za krásou oplatí sa cestovať... 
Ak záhradu krásnu chcete doma mať, 

musíte si ju postupne vytvárať a pestovať 
Hľadať rôzne kvety,kríky a solitéry 

môže ten, kto o Isola Belle počul v éteri
Isola-Bella- krásny ostrov v Požitaví, 

kto okolo prechádza, ktože sa tu nepristaví? 
Ostrov krásy v obci Žitavce – ako ináč? 

O spokojnosť zákazníkov sa tu s kolektívom 
 

stará Jana a Marian Krnáč.

Pre Vašu záhradu Acer ani Buxus
nie sú veru žiadny luxus...

Aby záhrada vaša do krásnych
kvetov zjara bola odiata

Magnolia stellata sa hodí ako uliata...
Chcete mať záhradu Versailes – á la Paris ?

Ochotne Vám v záhradníctve ponúknu Chamaecyparis.

Ak Vás v lete v záhrade trápi spara,
ponúknu vám oddych v tieni Cedrus deodara.
Ak v záhrade Vás občas chytá mdloba a zloba

kúpte si pre potešenie sadenicu Ginkgo biloba...

Skrásnie hneď Vaša vstupná komnata,
ak ozdobí ju Passiflora incarnata...

Čo do tieňa v záhrade dať – na to treba um,
pomôže tienisté miesta zazelenať Asarum europaeum...

Na krásu záhrady potrebná je réžia-
nesmie v záhrade chýbať Juglans regia...

Ak teda ešte stále s návrhom záhrady váhate,
inšpiráciu v Isola Bella určite načerpáte

    Ing. Jozef Garlik
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Aktuálne módne trendy v záhradníctve

Každých 10 rokov je komisiou najfundovanejších zástupcov 
záhradníckych  organizácií vybraná krajina pre usporiadanie celosvetovej 
záhradníckej výstavy. (World Horticultural Expo).

Tentokrát bolo vybrané Holandské mesto Venlo, ležiace v blízkosti hraníc 
susedných štátov.

(Floriade 2012). Hlavná téma 
výstavy je: Byť súčasťou divadla  
prírody a byť bližšie ku kvalite 
života. 100 svetových záhradníckych 
spoločností prezentuje nové trendy a 
smerovanie v záhradníctve. Jednotlivé 
štáty EÚ, ale aj zo širšieho sveta majú 
príležitosť predstaviť svoju typickú 
záhradnú architektúru a sortiment 
pestovaných okrasných a úžitkových 
rastlín.

Dôležitým podtónom celej výstavy je ochrana životného prostredia 
a zachovanie biodiverzity – variability živých organizmov predovšetkým 
rastlín.

Tak ako aj v iných oblastiach, tak aj  záhradníckej a sadovníckej úprave 
zaznamenávame vplyv módy  pri výbere rastlín.

Na Floriáde 2012 sú najnovšie trendy smerované návratu k prírode, 
tzn. výsadba záhonov v prirodzenom prírodnom charaktere s výsledným 
vidieckym štýlom. Najčastejšie kompozície záhonov sú tvorené najmä 
cesnakmi medvedími kultivarmi s mimoriadne veľkým okvetím a pakostami, 
vlčími makmi -červenej farby, alchemilkami, levanduľami, šalviami.

U drevím a drevinových kompozícií stále vládnu neprekonateľné cédre, 
sekvoje, borovice, cyprušteky Lawsonové, Nootkanensis. U listanatých 
drevín sú to najmä javory mliečne, rôzne buky, carpinusy, okrasné slivky 
a ďalšie. Vrcholne nádherné sú aktuálne kvitnúce  dekorácie a aranžmány 
z rezaných a iných kvitnúcich rastlín.

Kraľujú kytice ruží v kombinácii s lúčnymi kvetmi, zelenými tobolkami 

Zúčastňujeme sa výstav 
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maku a pivonky s vetvičkami drevín okrasných čerešní, bukov, množstvo 
zelených doplnkov.

Značný dôraz je vidieť u 
harmonického prechodu okrasnej a 
úžitkovej záhrady, ale aj vkusných a 
estetických kombinácií.

N a j m l a d š í c h  a 
najprispôsobivejších návštevníkov 
výstavy celkom určite najviac oslovia 
biologické spôsoby pestovania rastlín 
a biologické riešenia ochrany. Spolu s 
najmodernejšími inováciami v oblasti 

pestovania s využitím hydroponických vysoko výživných roztokov a žiarenia 
nahrádzajúceho prirodzené svetlo sú pre nich veľkým lákadlom.

Stále aktuálne sú prvky východných štýlov v záhradnej architektúre, či 
už japonské minimalistické, alebo harmonické čínske.

Často je tu vidieť okrem iných drevín použitie buxusu na tvarovanie do 
rôznych foriem bonsajov  

  Výstava trvá do 7. októbra. 
Odporúčam návštevu všetkým 
milovníkom a záujemcom 
rastlín, záhrady, predovšetkým 
záhradným archi tektom, 
dizajnérom a floristom.

     
 Helena Pelešová 
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Výsadba rastlín v lete
Prichádza obdobie, kedy sa značná časť záhradkárov obáva výsadby 

rastlín z dôvodu zvyšujúcich sa teplôt. 

Nemusíte mať strach. Vynikajúcim spôsob  ako sa tešiť z výsadby  rastlín 
takmer celý rok, je použitie rastlín pestovaných v kontajneroch, alebo 
v kvetináčoch. 

Tieto umožňujú rastliny vysádzať bez poškodenia koreňov, čo je jeden 
z dôležitých  faktorov pri výsadbe v teplejších dňoch.

Faktor, ktorý by ste nemali zanedbať, najmä v teplých dňoch je správny 
výber stanoviska, kde bude rastlina umiestnená. Ak je to celodenné 
slniečko, majte na pamäti dostatočný prísun vody, najmä u rastlín 
s koreňmi v rašelinovom substráte. Najvýhodnejšia je kvapková závlaha, 
alebo pravidelná intenzívna zálievka denne do zakorenenia, neskôr 3 krát 
týždenne.

Veľmi dobrý výsledok dosiahnete s použitím geotextílií v kombinácii 
s mulčovacou kôrou. Táto zabráni nežiadúcemu odparu vody a udržuje 
potrebný vodný režim u rastlín.

Ďalšou možnosťou je výsadba rastlín do tieňa, resp. polotieňa, ktorý 
môžeme vytvoriť aj vysokými trvalkami, dobre znášajúcimi aj poludňajšie 
slnko ( Delphinium, Campanula, Achilea,Veronica) .  Tieto zatienia korene 
novovysadených rastlín a pomôžu prekonať zakoreňovacie obdobie.

Niektoré druhy rastlín ako sú plamienky prejavia zatienenú spodnú časť 
rastliny ( nohy) zvýšenou násadou kvetov.

Náš typ na letnú výsabu: založte si v tieniestej časti záhradky menšie, 
alebo väčšie vresovisko. Nižšie kríčky ako sú Erica, Calluna Gaultéria, Hebe, 
ale aj vyššie kríčky ako sú Skimmia, Pieris, Rododendróny a  Azalky, sa Vám 
odvďačia v neskorej jeseni, v skorej jari a v máji budúceho roku bohatou 
násadou kvetov, pretože po zakoreňovacom období môžu s predstihom 
budúcoročnej jarnej výsadby tvoriť kvetné základy.

V letnom období, keď už je potreba práce v okrasnej záhradke tak trochu 
stabilizovaná máte ideálny časový priestor  v predstihu uskutočniť výsadbu, 
ktorú by ste možno vykonávali v jari budúceho roku a ušetríte si čas na  
výsadbu vašich ďalších obľúbených rastlín v jari budúceho roku.

A ešte by som rada povzbudila nadšencov vysádzania okrasných rastlín, 
ktorý po dlhom zimnom období, nevedia prestať vysádzať aby pokračovali 
v svojej záľube aj v letnom období, tzv. uhorkovej sezóny, keď sa všetko okolo 
nás tak trošku zabrzdí.

Prajem Vám veľa radosti z vysádzania.

      Helena Pelešová
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Ako každý rok aj túto sezónu sa môžeme pochváliť niekoľkými 
zaujímavými drevinami. Táto jar však bola pre mňa niečím výnimočná. 
Možnosť zúčastniť sa na výbere rastlín do predajne je nepochybne 
nezabudnuteľným zážitkom. Z tejto cesty sa mi podarilo dopraviť k nám 
niekoľko noviniek. Veď posúďte sami. 

Maclura pomifera – Maklura. Vysoký strom 
dosahujúci výšku 10-15m. Zaujímavý hlavne 
svojimi plodmi. Plod má tvar gule pripomínajúci 
ľudský mozog, žltej farby. Vhodný je iba na 
dekoráciu, plody sú nejedlé. 

Arbutus unedo – jahodový strom. Stálozelený 
ker dorastajúci do výšky 3m. Vhodný na pestovanie 
v nádobe. Zaujímavé sú hlavne plody, dozrievajú 
na jar, pripomínajúce liči. 

Zelkova serrata – vysoký strom dosahujúci 
výšku 15m. Cez rok zaujímavý svojimi zelenými, 
na krajoch zúbkatými lístočkami. No na jeseň 
ho určite neprehliadnete. Listy sa vyfarbujú do 
oranžovo, červených odtieňov.

Daphne odora Aureomarginata – lykovec. 
Stálozelený ker dosahujúci výšku 0,5-1m. 
Zaujme svojimi panašovanými listami a drobnými 
ružovými kvetmi. 

Diervilla sess. Buterfly – krík dorastajúci 
do výšky 0,8m. Kvitne žltými kvetmi od apríla 
do júna. Listy sa v priebehu roka vyfarbujú do 
červena. Vhodné slnečné stanovište. 

Elsholtzia stauntonii – opadavý ker, výška 1-1,5m. Znáša rez, kvitne 
od augusta do októbra ružovými kvetmi, pripomínajúcimi astilbe. 

Eucaliptus gunii – aukaliptus. Exotická rastlina, v našich podmienkach 
neprezimuje, môžete ju letniť, nároky ako oleander. 

Myrtus communis – Myrta. Stálozelený krík, na 
zimu ju musíte preniesť do vnútra, vonku neprezimuje. 
Voňavé biele kvety aj listy očaria každého. Vhodné 
pestovať ju v nádobe. 

Plumbago capensis – Olovník. Ak ste kdesi 
zahliadli popínavú rastlinku obsypanú modrými 
voňavými kvetmi, tak je to určite on. Vyhovuje mu 
slnečné stanovište, radosť z kvetov vám bude robiť celé 
leto. Na zimu ho ale schovajte dovnútra.

NoviNky v sortimeNte

Arbutus unedo

Diervilla

Lagerstroemia
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HNojivá

Diervilla

Lantana – miesto jej hľadajte na slniečku, odvďačí sa vám voňavými 
žltými kvetmi. Na zimu nutné dať ju do vnútra. Pestovanie ako oleander.

Lagerstroemia nana – menší strom dosahujúci výšku 5-10m. Zaujímavé 
sú listy zelenej farby, neskôr prechádzajúce do červenej. Určite však zaujme 
aj voňavými kvetmi, ružovej farby.

      Emília Zrubcová

Pri zakladaní ale aj pri starších trávnych plochách je jednou 
z najdôležitejších činností, okrem polievania, hnojenie. Na trhu existuje 
množstvo hnojív a niekedy je problém vybrať si to správne. Iste je pri výbere 
dôležitá aj cena, ale kúpiť to najlacnejšie hnojivo sa nie vždy vyplatí. 

Novinkou v našom sortimente je Plantella Formula 365. Je to 
membránové hnojivo, ktoré vytvára hustý, silný, zamatovo zelený trávnik. Na 
membránu pôsobí vlhkosť a teplota. Vlhkosť preniká cez membránu a tým 
rozpúšťa živiny. Keďže na ňu pôsobí aj teplota, živiny sa najintenzívnejšie 
uvoľňujú počas vegetácie. Pri nižších teplotách, keď trávnik odpočíva, 
membrána prepúšťa menej látok. Preto sú rastliny v každom momente 
dostatočne zásobené živinami. Hnojiť s týmto hnojivo preto stačí raz ročne. 

Novinkou u nás je tiež hnojivo Plantella – špeciálne 
hnojivo na trávu. Má dlhodobý účinok, stačí trávnik 
prihnojiť 2-3 x ročne. V termíne od mája do konca augusta. 

Zaujímavé je určite aj trávnikové hnojivo Travin 3 v 1. 
Obsahuje herbicídy, ktoré ničia dvojklíčnolisté jednoročné 
a viacročné buriny. Hnojivo s dlhodobým účinkom, stačí 
hnojiť raz ročne a zeolit. Ten prevzdušňuje pôdu, zaručuje 
rovnomerné a pravidelné prijímanie živín, zlepšuje vodný 
režim a optimalizuje pH. 

Do pozornosti vám ponúkame aj trávnikové hnojivo 
s odpudzujúcim účinkom proti krtkom 2 v 1. Tento druh 
hnojiva vyniká vysokou kvalitou. Vyživuje trávnik po dobu 1 
mesiaca, obsahuje aromatické látky, ktoré odpudzujú krtkov 
z trávnej plochy. V zložení nechýba ani zeolit, vďaka ktorému 
sa pôda prevzdušňuje a potláča výskyt machu. Ďalšou 
zložkou v tomto hnojive je železo a horčík, ktoré zabezpečujú 
sýtozelené vyfarbenie trávnika. 

Krásny trávnik a veľa radosti z neho vám želá Ing. Eva Káčerová.
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Živé ploty sú súčasťou takmer každej súkromnej záhrady. Dokážu 
efektne oddeliť rôzne priestory a tým poskytnúť 
pocit súkromia. Najdôležitejšie je rozhodnutie 
z akých rastlín by mal byť. Treba pri tom myslieť 
na stanovište (slnko, tieň, polotieň) a klimatické 
podmienky v ktorých rastliny prežijú. Na výber je 
niekoľko možností – či chceme stálozelený, opadavý, 
budeme ho strihať alebo nie, a tiež aj výška. Na tvorbu 
živého plotu je vhodný široký sortiment rastlín, od 

stálozelených, ihličnatých či 
kvitnúcich drevín. Môže byť 
vytvorený z rýchlorastúcich 
drevín ale najčastejšie sú 
strihané živé ploty. Medzi 
stálozelené dreviny, ktoré nájdete aj v našej 
predajni určite patrí. Prunus laurocerassus Otto 
Luyken, ktorý dorastá do výšky 1-1,5m, Prunus 
laurocerassus Novita s veľkými,  lesklými, zelenými 
listami. Jeho výška je 2-4m. Veľmi efektný je Prunus 
laurocerassus Marbled White s panašovanými 
listami. K pomaly rastúcim stálozeleným rastlinám 
patrí krušpán – Buxus či bršlen – Euonymus. 

Z ihličnanov sú vhodné tieto dreviny: K najkrajším určite patrí plot 
zo smaragdových tují ( Thuja occidentalis Smaragd ). Je potrebné ich 
sadiť na šírku 60-80cm od seba, aby sa plot po čase zapojil. Z nášho 
širokého sortimentu sa môžu použiť aj Thuja occidentalis Holmstrup, 
Thuja occidentalis Brabant. Zo žltých foriem Thuja occidentali Sunkist, 
Chamaecyparis lawsoniana Stardust. 

Ľudovo prezývaná modrá tuja - Chamaecyparis lawsoniana Columnaris 
je ďalším najčastejšie používaným druhom. Ak túžite po rýchlorastúcom 
živom plote, odporúčame Cupressocyparis leylandii, jeho ročný prírastok 
dokáže byť aj 1m. 

Ten, kto preferuje farby a vône, 
potrebuje živý plot z kvitnúcich krov. 
Najčastejšie sa vyberajú tak, aby 
v ňom stále niečo kvitlo. V marci až 
apríli kvitnúca Forsythia x (zlatý dážď), 
Spiraea van Houtei (biela). Nasledujú 
Chaenomeles – dulovec, Weigela, 
Philadelphus – Pajazmín. Neskôr 

Živé ploty

Prunus

Chamaecyparis
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v auguste Caryopteris – bradavec, kvitnúci na modro s aromatickými 
listami. Ak máte dostatok priestoru, nemusíte ich strihať do pravidelného 
tvaru, stačí urobiť základný jarný alebo letný rez. 

Ďalšou alternatívou sú 
opadavé listnaté stromy a kry. 
Acer campestre, Carpinus betulus, 
Ligustrum – vtáčí zob, Ribes 
sanquineum, Fagus sylvatica. 

Ako vidíte možností je 
neúrekom. Pri zakladaní živého 
plotu sa nebojte pýtať predajcov. 
Živý plot bude totiž skrášľovať 
predovšetkým vašu záhradu 
a preto by ste hlavne vy mali mať 
z neho radosť. 

     Ing. Eva Káčerová

Blížia sa letné mesiace, deti budú mať prázdniny a mnohí sa už tešíte 
na dovolenku. Určite sa v každej záhrade nájde miesto v tieni, vhodné na 
oddych z letných horúčav. Miesto, kde sa cítite dobre, nič a nikto vás neruší. 
Možno sa aj u vás doma nájde kútik záhrady, kde vám čosi chýba, alebo 
vám deti pištia za vlastným dopestovaním ovocím. V takomto čase je možné 
naplánovať si jesennú výsadbu okrasných či ovocných drevín. Nezabúdajte 
na dôkladné naplánovanie závlahy. Je to síce nemalá investícia, ale stojí 
za to. Ušetrí vám veľa času, ktorý môžete tráviť relaxovaním v záhrade. Asi 
najmenej vítaným návštevníkom v našich záhradách je krtko. Robí síce aj 
užitočnú vec, prekyprí pôdu, ale keď je to v záhone alebo v trávniku, máme 
po nálade. Odporúčame vám použiť špeciálnu sieť proti krtkom a trávnik 
zostane celý. 

      Ing. Eva Káčerová

teraz plánuj,  
    potom saď
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Štýl záhrad
Dovoľte nám , aby sme týmto otvorili cyklus rozprávaní o jednotlivých 

štýloch záhrad, alebo jednoducho o záhradách, ktoré sme v našej firme 
vytvorili a z papiera a nákresu pretvorili na skutočnosť , pretože dať dušu 
záhrade dokáže len málokto.

VINTAGE ZÁHRADY
Začínam možno netradične od záhrady, ktorej titulok by mohol byť 

niečo ako Návrat do Babičkinej záhrady, alebo  VINTAGE ZAHRADA.

Ak poviete niekomu ideme do babičkinej záhrady, určite si predstaví 
záhradu niekde na vidieku, plnú drobných ružových, bielych a modrých 

kvetov. Záhradu, v ktorej nájdeme cibuľu 
vysadenú vedľa hriadky s hráškom 
a zemiaky pomedzi ktoré vykúka 
rebarbora. V takejto záhrade nesmeli 
chýbať pobehujúce sliepočky a ozýval 
sa gagot husí. Babičkina záhrada 
nebola nikdy navrhovaná záhradným 
architektom, ale vždy v nej bolo miesto 
pre všetko, čo sme potrebovali pri varení 
nedeľného obeda, a ak som potrebovala 
natrhať za náruč kvetov do vázy, stačilo 

zájsť za humno. Bolo v nej vždy všetko o čom dnes snívam. Rozkvitnutá 
čerešňa na jar a kdesi v kúte to boli maliny a 
ríbezle. V babičkinej záhrade nesmeli chýbať 
nechtíky a vždy tam kvitli maky. Farebné, 
nežné farby kvitnúceho maku v pastelových 
odtieňoch. V záhrade tej mojej babičky by 
ste našli pohodené kovové vedrá, na šope 
zavesené naberačky na zrno, stará kovová 
vaňa, ktorá nám slúžila ako bazén a kde tu sa 
v nej vykúpali aj húsatka. Za domom v záhone 
kvetov bola pohodená stará kárička, ktorá do záhonu zapadala, akoby tam 
vyrástla spolu s kvetmi.

Keď tvorím tú svoju záhradu dnes ako 
záhradný architekt, snažím sa v mysli vracať 
späť do detstva a prestaviť si všetky tieto 
vône babičkinej záhrady.  Moja záhrada je 
plná kvetov v modrej ružovej a bielej farbe, 
popretkávanej cyklámenovými ružami 
a levanduľou. Tá sa musí opakovať a byť 
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vysadená v skupinách po celej záhrade a nesmú medzi ňou chýbať ruže, 
pivonky a samozrejme lupinus a nenahraditeľné hortenzie. V mojej záhrade 
nájdete už aj novodobé kultivary druhov o akých moja babička ani nesnívala. 
Nájdete tu aj ihličnany preto, aby v zime v čaše Vianoc záhradu oživili 
zasnežené konáriky ihličín a aby som mala kam vešať množstvo krmitok pre 
vtáčikov. Celkovo ladím kompozíciu do prírodných línií – oblúkou, zákutí.

Je plná posedení, plánujem v nej dva altánky a Jazero. 
V každom kútiku záhrady nájdete pohodené vedierko 
vysadené s muškátom, alebo lampáše bielej farby. Na 
terase nesmie chýbať posedenie s kvetináčmi ešte od 
mojej mami, a obrus z blšieho trhu.  Takúto záhradu 
nazývame v dnešnej dobe VINTAGE záhrada. Nostalgická 
, spomienková. Záhrada, kde je  viac kvetov, viac jari viac 
radosti ako kdekoľvek inde.  V takejto záhrade nájdete 
vždy viac hojdačiek, viac bielych drevených posedení s 
ružovými oblúkmi,  malé staromódne domčeky pre deti, šálky pozavesované 
na plote. Viac slniečka, viac klavíra, viac čaju, viac maslových koláčikov na 
anglickom porceláne, proste viac starých babičkiných časov.

Vintage záhrada je špecifická výsadbou trvalkových záhonov, ktoré sú 
obohatené o rôzne staré prvky vo forme lavičiek, či rámov zo starého obrazu. 
Čokoľvek s nádychom nostalgie môžete umiestniť medzi kvitnúce kvety, 

alebo dať obrasť popínavou hortenziou, čí brečtanom. 
Nostalgická záhrada vás ukryje pod košatým stromom, 
kde bude určíte umiestnene posedenie s voňavou kávou 
na stolíku z blšieho tmu alebo secon handu. Samotný 
termín Vintage bol prevzatý a modifikovaný zberateľmi 
na všetko čo je staré. Vintage môžeme nahradiť 
v určitom smere aj slovom klasicky, historicky. Preto 
ak nájdete starý kvetináč ešte z čiaš vašej tety a žijete 
štýlom vintage, určíte doňho zasadíte anglicky muškát. 
Nebude vám ani vadiť že je na jednej strane rozbitý 

a chytá ho stará patina. To je špecifické pre moju, aj pre každú vintage 
záhradu. Doplnky tvoria neoddeliteľnú súčasť 
výsadieb. Dokonca v takýchto záhradách môžete 
nájsť sliepočky, aj keď len z porcelánu.

Chodníčky sú kamenne, čí štrkové, alebo také, 
ktoré vo váš určíte navodia atmosféru zo starých 
filmov. A ak niekomu prezradíte, že toto všetko 
milujete, nakoniec zistite, že Vintage štýle je momentálny boom v štýloch 
obliekania, čí samotnom zivostnom štýle. Čo viac dodať? Obohaťme svoje 
záhrady o viac kvetov, trvaliek, viac tráv ale nezabudnime ani na krásne 
dominanty kvitnúce stromy. Záhrada je miesto, ktoré náplni vášho ducha 
radosťou , dodá vám silu energiu a ak ste jeden z tých, ktorým je blízko 
všetko čo vonia históriou a časom, určíte sa nájdete aj vo vintage štýle.
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c  oslava ukončenia sezóny a príchodu Vianoc – času oddychu
c  kapustnica, čaj, varené víno, vianočné dobroty, sprievodný program
c  živé vence a aranžmány, med, vianočné oplátky a trubičky, vianočné ruže
c  všetky nákupy počas mesiaca december budú zlosovateľné a 15.12 budú 

vylosovaní výbercovia hodnotných cien 

c  stále v ponuke všetky druhy ovocnín a vinič
c  okrasné rastliny vhodné na jesennú výsadbu záhrad
c  výpredaj rastlín ku koncu záhradníckej sezóny (zľavy od 30 do 50%)

c  od polovice novembra v ponuke adventné vence 
c  od začiatku decembra sviečky, svietniky, vianočné dekorácie, 

darčeky, vianočné ozdoby, živá čečina, imelo, materiál na 
výrobu svietnikov a väzieb

c  vianočné stromky (jedle, borovice) živé i v kvetináčoch

c  o 15.30 do záhradného centra s darčekmi pre všetky deti
c  varená čokoláda, vianočné pečivo, čaj, pečenie trubičiek

c  od októbra v ponuke vence, aranžmány, sviečky, smútočné dekorácie
c  1.novembra otvorené od 8.30 do 16.00 hod

c  začiatok predaja ovocných stromkov a kríkov
c  netradičné druhy ovocia, literatúra, hnojivá, odborné poradenstvo

c  čerstvý tovar balových ihličnanov, rastliny s okrasnými plodmi
c  jesenné aranžmány
c  výpredaj teplomilných a izbových rastlín

c  japonské javory vo výhodnej cene a širokej škále
c  špeciálna ponuka na bonsaje a tvarované rastliny
c  prehliadka najkrajších trvaliek a okrasných tráv
c  substráty a kvetináče

Kalendárium 2012
Záhradnícke leto (júl, august)

ovocie v Záhrade (od 15.októbra)

PrichádZajúca farebná jeseň (sePtember, október)

sviatok všetkých svätých („dušičky“)

meniaci sa november

vianočný december

7. december – Príchod mikuláša 

14. – 15. december vianočné dni 


