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Vážení čitatelia, milí naši zákazníci.

Dostáva sa vám do rúk posledné tohtoročné číslo nášho 
časopisu. Hoci vládu nad počasím už prevzala pani jeseň, 
netreba ešte odkladať záhradnícke náradie... S mnohými 
z vás sa stretávam pravidelne, či už v našej predajni, počas 
našich akcií alebo na výstavách. Práve z komunikácií s vami 
veľmi často dostávam otázku: „A môžem to ešte teraz sadiť? 
Táto otázka sa stáva pre mňa nočnou morou. Najčastejšie je 
to práve na jeseň a v lete.

Hlavne jeseň je najvhodnejším obdobím na výsadbu 
ovocných stromov. Ovocné škôlky poskytujú najväčší výber 
odrôd na jeseň. Aj keď si mnohí z vás myslia, že počkáte 
a budete sadiť na jar, môžete byť nemilo prekvapení ponukou. 
Už nie je taká bohatá na výber. Je to dôsledok toho, že aj 
ovocné škôlky stromky vyberú na jeseň, 
prezimujú ich a na jar nám ponúknu 
to, čo zostalo z jesene.

Pre rastliny v kontajneri, sa mi zdá 
problém výsadby úplne nepodstatný. 
Rastlinku jednoducho vyberiete 
z kvetináča, a zasadíte do pripravenej 
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jamy. Doporučujem vykopať jamu o 1/3 väčšiu ako je 
rastlina v kvetináči, použiť substrát na okrasné dreviny, u 
kyslomilných drevín špeciálny substrát určený pre ne, príp. 
hnojivo a zaliať vodou. Celý problém je asi v tom, že na jar 
sa nám lepšie sadí, svieti slniečko, občas zaprší a všetko 
ide akosi samo. A možno sa to nezdá, aj počas horúceho 
leta môžeme sadiť. Rastlinky treba síce častejšie polievať, 
najlepšie skoro ráno a neskoro večer, keď nie je tak horúco.

Pri výsadbe drevín na jeseň platí 
skoro to isté, len obmedzte zálievku. 
Stačí ak rastlinky dobre polejete pri 
výsadbe, proti mrazu ich ochránite 
tak, že im korene prikryjete kôrou 
alebo čečinou. Chúlostivejšie rastliny 
je lepšie zabaliť do textílie alebo 
niečoho čo dýcha. Len prosím vás, nie 
do fólie!

Takže moja osobná skúsenosť a  môžem povedať, že aj 
niekoľkoročná prax hovorí: „Nebojte sa sadiť!“ Nenechajte 
sa obmedzovať počasím či babskými rečami: „To sa teraz 
nesmie!“

Sme tu pre Vás na to, aby sme Vám dobre poradili, príp. 
pomohli vyriešiť Váš problém.
P.S. Novinkou tento rok je naša nová internetová služba, ktorej som dala 
názov „Pre potešenie.“ Každý týždeň vám posielam fotografie našich 
rastlín, spolu s krátkym popisom ich použitia v záhrade. Veľmi ma tešia 
Vaše reakcie na túto už moju rubriku. Som rada, že ak máte nejaký problém 
ohľadne rastlín, príp. potrebujete niečo zohnať, vieme to spolu vyriešiť. 
Ak chcete aj vy ostatní využiť našu službu, kontaktujte ma na mailovej 
adrese: marketing@isolabella.sk.

Teším sa na Vás v našej predajni a verím, že sa nám 
spolu podarí odstrániť strach z výsadby.

       Emília Zrubcová
       Vedúca ZC v Žitavciach 
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Pravidelná starostlivosť 
o vodný objekt je veľmi 
dôležitá, ak sa má v ňom 
udržať zdravé prostredie 
s čistou okysličenou vodou 
a prosperujúcim rastlinami. 
Dôležitá je starostlivosť nielen 
na jar a počas vegetačného 
obdobia, ale netreba zabúdať 
aj na prípravu jazierka na 
zimu. 

Jedna z možností je, že 
jazierko úplne vyčistíte, 
zbavíte kalu a dopustíte 
čistú vodu. Zazimovanie 
jazierka spočíva v tom, že 
sa v prvom rade vyberú 
chúlostivé a neúplne 
mrazuvzdorné rastliny 
z vody, odstránia sa všetky 
odumreté listy a uložia sa do 
nádoby s vlhkým pieskom 
v miestnosti kde nemrzne. 

Prerieďte okysličujúce 
rastliny, vyhoďte rozbujnený 
porast a odpad, ktorý by 
cez zimu zahníval. Ak voda 
zamŕza, treba urobiť potrebné 
opatrenia na ochranu 
ponorených rastlín a rýb. Ľad 
začína pri nule. Vrstva ľadu 
chráni rastliny pod ním pred 
zamrznutím ale zároveň bráni 
úniku škodlivých plynov. 
Na vodu dajte polystirénový 
kruh Pondo Polar - nájdete 
v našich predajniach, ktorý 
zmierni expanziu. Nikdy 
ho nerozbíjajte – tlakové 
vlny, ktoré pri tom vznikajú 
by mohli ublýžiť rybám 
a poškodit fóliu. 

Ak máte pri jazierku 
opadavý strom a na jeseň listy 
z neho padajú na dno, treba 
tomu zabrániť natiahnutím 
siete ponad jazierko. Keď je 
lístia veľa, raz za týždeň sieť 
vyčistíte a znovu rozprestrite. 

Keď na svoj vodný raj 
nezabudnete počas jesenných 
a zimných mesiacov, budete 
si ho v plnej kráse užívať aj 
na budúci rok. 

Príprava jazierka na zimu
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Po skončení leta, počas 
ktorého sa trávnik intenzívne 
používal a pôda sa tlačila, je 
prospešné jeho prepichanie 
alebo prerezanie – teda 
prevzdušnenie. Nadľahčenie 
zhutnenej pôdy, ktorá 
zadúša trávu, podporuje 
rozvoj hlbších koreňov 
a zdravý rast.

Skarifikácia (prerezanie) 
je ďalšia činnosť, ktorá 
sa odporúča urobiť 
začiatkom jesene. Je to 
vlastne odstránenie vrstvy 

odumretých zvyškov trávy 
a machu, ktoré dusia trávu 
a umožní sa tým prenikanie 
vzduchu do pôdy. Trávnik 
po tejto procedúre vyzerá 
horšie, ale jej blahodarný 
účinok sa prejaví na budúcu 
jar.

Netreba zabúdať aj na 
pravidelné odstraňovanie 
opadaného lístia, ktoré keď 
ostane na tráve, tieni ju 
a spomalí jej rast, navyše 
môže podporiť vznik chorôb. 
V neposlednom rade netreba 

zabudnúť na jesenné 
hnojenie. Skladba hnojív sa 
mení v závislosti od ročného 
obdobia, takže na jeseň je 
v hnojive potrebné zvýšené 
množstvo draslíka, aby tráva 
pred zimou spevnela. Veľmi 
dôležité je tiež kosenie, nože 

Údržba trávnika na jeseň
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na kosačke však treba nastaviť do výšky asi 2,5cm. 

Váš trávnik sa vám za takúto jesennú starostlivosť určite 
na budúcu jar odvďačí peknou zelenou farbou a zdravým 
vzhľadom. 

V našich predajniach nájdete široký výber hnojív 
určených na jesennú aplikáciu. 

Lacnejšia varianta je Travstar 
alebo Travcerit (cena za 5kg balenie 
je 4,40 eur, väčšie 25kg balenie 
18,00eur). 

Tá drahšia hnojivá 
z radu Krikets (Príprava 
na zimu 2kg balenie za 
10,70 eur alebo Univerzal 
2kg za 7,00/ a Scotts 15kg 
balenie od 52,90eur). 

5



Pohľad z okna nám dáva 
vedieť že už prišla jeseň. 
Netreba však zúfať, v našich 
predajniach máme pre vás 
pripravené rastlinky ktoré 
nám túto jesennú sychravosť 
rozveselia svojimi farbami. 
Nepochybne k nim patrí:

Calluna – vres. Existuje 
len jeden druh (Calluna 
vulgaris) ale veľa kultivarov. 
Kvitnú koncom leta. Majú 
farebné olistenie - zlaté, 
striebristé, bronzové, 
červené. Kvety sú biele, 
ružové alebo purpurové. 
Obľubuje slniečko, dobre 
priepustnú pôdu, pri 
vysádzaní sa pridáva 
rašelina. Rastliny sa mierne 
skracujú v marci, aby sa 
odstránili odkvitnuté kvety.

Erika – vresovec. Často 
si ju mýlime s Callunou. 
Jej lístočky máličko 
pichajú, pripomínajú 
ihličie, sú vzpriamenejšie. 
Má zvončekovité kvety 
ktoré kvitnú dlhšie ako 
calluna. Výška sa pohybuje 
od 20 - 30cm. Potrebuje 
pieskovú, rašelinovú pôdu 
s vyžším stupňom kyslosti. 

Je dobré kombinovať 
rôzne druhy vresov 
s vresovcami, príp. inými 
kyslomilnými rastlinami:

Daboecia – dabécia, 
írsky vresovec. Má krovitý 
vzrast, dorastá do výšky 
cca 60cm. Má malé lístky, 
zvončekovité kvety bielej 

aj jeseň má svoje čaro
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PríPrava jarnej sezóny

alebo cyklaménovej farby. 
Kvitne od júna do októbra. 
Potrebuje priepustnú 
kyslú pôdu, priame slnko 
a chránené stanovište pre 
svoju citlivosť na mráz. 
Mierne sa strihá hneď po 
odkvitnutí.

Gaultheria – stálozelená 
rastlina zaujímavá svojimi 
bobulami červenej farby. Má 

biele kvety tvaru zvončeka. 
Uprednostňuje kyslú pôdu 
a slniečko. Je vhodná na 
aranžovanie. 

H e b e  –  s t á l o z e l e n á 
rastlina, na zimu chúlostivá, 
vyžaduje prikrívku z čečiny. 
Čím sú listy väčšie, tým je 
kultivar chúlostivejší na 
mráz. Darí sa jej na slniečku, 
príp. v miernom polotieni. 
Postrebuje kyslý substrát. 

Všetky tieto vymenované 
druhy môžete použiť do 
skalky, nádob alebo ako 
pôdopokryvné rastliny. 
Sú vernými spoločníkmi 
rododendronov, pierisov 
a iných kyslomilných drevín.

Ešte sme neuzavreli tohtoročnú sezónu a už sa 
pripravujeme na nasledujúci rok.

V našich záhradných centrách dostanete 
rastliny zo Slovenska, Čiech, Maďarska, 
Holandska a Talianska. Práve rastliny 
z Talianska vo veľkej miere prevažujú 
a teraz je vhodné obdobie na ich výber 
v okrasných škôlkach. Takúto cestu sme 
teraz absolvovali, aby sme pre vás našich 
zákazníkov vybrali rastliny v čo najlepšej 

kvalite, sortimente i cenách.
Verím, že to čo sme vám na budúci rok vybrali sa vám 

bude páčiť. My sa už na jar veľmi tešíme!
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ovocné stromky
Jeseň nepochybne patrí k 

obdobiu výsadby ovocných 
stromov.  Ich zastúpenie 
nájdete aj v našich 
predajniach/ v predaji od 
polovice októbra /. Nebudú 
chýbať osvedčené odrody 
ale nezabudli sme ani na 
novinky.  

Hrušky:
Diana – letná odroda, 

plody veľké 
f ľaškovité . 
Dužina je 
mas lov i tá , 
sladká a 
aromatická. 

Boscova 
fľaška – 
j e s e n n á 
odroda, plody  stredne 
veľké, typického 
fľaškovitého tvaru. 
Dužina je žltobiela, 
príjemne korenistej chuti. 
Vhodná na priamy konzum 
i na kompóty.

Slivky:
Tophit – kvalitná 

neskorá odroda, dozrieva 
v strede septembra. Plody 

sú guľovitého tvaru, 
tmavomodrej farby s fialovým 
líčkom. Dužina je zlatožltej 
farby, dobre oddeliteľná od 
kôstky. 

Presenta – veľmi 
neskorá odroda.  Dužina je 
bledožltá, dobre oddeliteľná 
od kôstky. Má skorý nástup 

do rodivosti  a jej 
úrody sú stabilné. 
Je tolerantná voči 
šarke. Pri dobrom 
skladovaní vydrží 
až do Vianoc. 

Jojo – prvá 
a b s o l ú t n e 

rezistentná odroda 
proti šarke. Plod 
je pevný, šťavnatý, 
dobre oddeliteľný od 
kôstky. Vyznačuje sa 
dobrými chuťovými 
v l a s t n o s ť a m i , 

vysokou šťavnatosťou 
a pevnosťou dužiny. Dozrieva 
v druhej dekáde augusta.   
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Pripravený je pre vás 
sortiment odrôd:

Jablone: 
Priesvitné letné, Vista 

Bela, James Grieve Red, 
Šampion, Golden Delicious, 
Jonagold, Granny Smith, 
Idared, Melodie, Fuji, 
Braeburn, Topaz, Pinova, 
Bohemia, Prima, Rubinola, 
Rubín. Podpníky sú M9, 
MM106 a J-TE-H. Ceny sú 
od 3,50eur do 4,10eur pri 
rezistentných odrodách. 

Marhule: 
V e ľ k o p a v l o v i c k á , 

Maďarská, Barbora, Veharda, 
Bergeron. Cena 5,50 eur.

Čerešne: 
Karešova, Van, Kordia. 

Cena 4,30eur.
Hrušky:

Wiliamsova, Clappova, 
Diana, Konferencia, Boscova 
fľaška, Lucasova, Bohemica. 
Cena 4,30eur.

Slivky:
Čač.Raná, Čač.Lepotica, 

Stanley, Tophit, Presenta, 
Jojo. Cena 5,00eur, 
rezistentné odrody:6,80eur.

Ringloty:
Zelená Ringlota, 

Althanova. Cena 5,20eur.
Broskyne:

Fénix, Redhaven, 
Flamingo, Fairhaven, 
Cresthaven. Cena 5,20eur.

Višne:
Meteor Korai,Érdi 

Botermo, Újfehertoi Furtos. 
Cena 4,10eur.

Ríbezle:
Jonkheer van Tets, 

Maraton, Otelo, Blanka. 
Cena kríkových 1,90eur, 
stromkových 3,30eur

Egreše:
Hinnonmaki Rot, 

Hinnonmaki Green, 
Hinnonmaki Gelb, Invicta, 
Rolonda. Cena kríkových 
2,30eur, cena stromkových 
3,40eur

Z ďalších odrôd: Josta, 
Nektarinky, Ázijské hrušky, 
Kiwi, Brusnice, 
M o r u š e , 
G a š t a n y , 
O r e c h y , 
L i e s k y , 
Maliny. 
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Pekné jesenné dni Vám, 
našim čitateľom a zákazníkom, 
praje kolektív predajcov ZC Isola 
Bella. Pripravili sme pre Vás tipy 
na výsadbu, nielen priamo na 
záhony ale i do nádob. No hlavne 
pre tých čo nemajú tú možnosť 
vlastniť záhradu. Objavte pôvab 
tráv a inšpirujte sa nasledujúcimi 
zábermi z našej predajne: 

Okrem už obľúbenej Cortadérie 
pampovej /Cortaderia selloana/ či 
Perovca psiarkovitého //Pennisetum 
alopecuroides/ nájdete sortiment 
tráv obohatený o nové kultivary. 
Odrody Perovca veľkoklasého /
Pennisetum setaceum Summer 
Samba alebo Fireworks/ zaujmú 
výraznou a neprehliadnuteľnou 
červenoružovou až purpurovou 
farbou listu aj klasu. 

Svojou hrdzavobronzovou 
farbou, úzkym listom a habitusom  
pripomínajúcim vlasy upúta menej 
známa Carex buchananii či Stipa 
tenuissima 

K jazierkam prípadne ako 
dominanty do trávnika sú 
vhodné Miscanthus s.Zebrinus či 
Miscanthus s.Silberfeder či Karl 
Forster .

Všimli ste si, že jesenné sychravé 
a veterné počasie už akosi nepraje 
našim letničkám a hrantíky či závesy 
v oknách by potrebovali oživiť? Tu 
sú naše príklady, ako udržať krásu 
našich okien či terás. 

Presuňme sa z okrasnej časti 
záhrady k úžitkovej. Drobné ovocie 
ako čučoriedky, jahody už nájdete 
v našich predajniach. Z jahodových 
odrôd vám ponúkame: Selva 
(stálororiada, vhodná do nádob), 
Senga Sengana a Honeoye.

objavte čaro tráv
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Vianočné dni
3. - 4.12.2010
od 9.00 do 16.00 hod. 

v záhradnom centre v Žitavciach
Pripravíme pre vás:
   vianočné dekorácie, adventné vence a výzdobu vianočných 

stromčekov
   vianočné stromčeky rezané a v kvetináčoch (nórske jedle, 

smreky, borovice)
  estetické vianočné darčeky, typické vianočné rastliny a kvety
   predajná výstava umeleckých diel Anny Burakowskej 

a Mareka Urbanovského
   predajná výstava fotografií Pavla Chloubu (ak si kupujete 

časopis Záhradkár tak ho poznáte zo seriálu 
„Záhradník na cestách“)

Ponúkame vám:
vianočnú kapustnicu, varené víno, vianočné pečivo
Vaše deti zabavíme:
  príchodom Mikuláša – v piatok o 15 hod.
  súťažou o najkrajší vyzdobený medovník- v sobotu o 14 hod.
Odmením vás:
  pokladničné potvrdenky budú zlosovateľné v tombole
   pri zakúpení vianočného stromčeka vám ho zdarma 

odvezieme domov
  mimoriadnou ponukou vianočného tovaru

Tešíme sa na vašu návštevu!  
       Kolektív firmy Isola Bella
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Cenové hity jesennej sezóny

Picea glauca Conica 50-60cm   
6,30 €

(ilustračné foto)

Chamecyparis law. Ivonne 60-80cm      
3 €

Trstinové rohože /rákos/ cena za m2      

1,45 €

Rhododendron 40-50cm      
7,90 €

Thuja occ. Salland  60-80cm       
3 €

Zľava na 

interiérové 

rastliny

 50%

952 01 Žitavce 149
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