
GardenaGardena1/2007
BellaBella

ako obèasník pre svojich zákazníkovVydáva  

Predpokladám, že ako našim návštevníkom a zákazníkom vám nemusím spoloènos� Isola Bella      zvláš� predstavova�, tak uvediem len zopár základných informácií. Firmu Isola Bella s. r. o. sme založili v roku 1996, vtedy dvaja mladí absolventi  s  èerstvým diplomom záhradný architekt a záhradník, s úmyslom uplatni� náš cit, nápady a vytvori� prežívajúce a estetické diela. Pri h¾adaní mena našej firmy sme sa nechali inšpirova� jedineènou historickou záhradou Isola Bella - Krásny ostrov na talianskom jazere Lago Maggiore. 

Nechceli sme by� ve¾kou firmou. Ako roky ubiehali a pribúdalo práce, zistili sme, že nemôžeme osta� stá� na mieste, pretože niè v tomto vesmíre nezostáva nemenné, že máme na výber len dve cesty:  jednu hore a jednu dole.My sme si vybrali cestu hore. Nie je to ¾ahká cesta, ale výsledky stoja za to. Poprechádza� sa po krásnej rozkvitnutej záhrade, všíma� si farby živej prírody, zavrie� oèi a poèu� žblnkot potôèika, cíti� vôòu kvetov, je liek na zlú náladu.Pros t redníc tvom tohoto  èasopisu vás chceme informova� o tom, ako sa nám darí, chceme poskytnú� odborné rady pri údržbe záhrady a v neposlednom rade vás informova� o novinkách v našich záhradných centrách. Chceme by�  poslom dobrých správ... Vám všetkým  želám príjemné a užitoèné èítanie a nám, teda kolektívu fi Isola Bella, ve¾a spokojných zákazníkov. Ing. Jana Krnáèovávýkonná riadite¾ka

Vážení èitatelia!
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O t v á r a m e n o v ú s e z ó n u

I keï navonok záhradníci v zime “spia”,  nie je to celkom tak.   Zimné mesiace sú plné príprav. Snažíme sa zabezpeèi� pre vás to najlepšie z najlepšieho a najkrajšie z najkrajšieho, aby pri otvorení jarnej sezóny naše záhradné centrá prekvitali. Aj v tomto roku sme  pre vás pripravili  zaujímavú ponuku. Veríme, že z 1200 druhov rastlín a množstva doplnkového tovaru si vyberie každý návštevník.

Skimmia japonica “Rubella” (hore)- stálozelený ker , na jeseò sa vyfarbujú gu¾até kôstkovièky, ktoré dlho vydržia na rastlinách Zhora: Cryptomeria jap. “Globosa”- vhodná ako záhradný solitérCitrus limon- ozdobný kvetmi i plodmi, kvety biele, výrazne voòavé, plody jedléV¾avo:Euonymus jap.“Aureovariegata”Bršlen japonský- stálozelený ker, u nás do výšky 2 m, vhodný na skupinovú výsadbu, aj ako solitér
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Osmanthus heter. “Tricolor”- ker hustý a vzpriamený, listy lesklé, kožovité (v¾avo), na kmieniku

V našich záhradných centrách vyh¾adávaný 
Calocedrus dec. Aureovariegata dorastie do výšky 15 m, zaujímavý solitér (dolu)

N o v i n k
Aj vás obèas nahnevalo, že práve kúpený darèek, rastlinu v kvetináèi, vám predajca nedokázal vkusne zabali�? U nás sa to už nestáva. Doplnili sme sortiment o darèekové balenie...

Vyberiete si pod¾a vlastného vkusu v  cenových reláciách od 15,- Sk. 



4záhradkárske všelièoPod doh¾adom nášho maskota - sovièky, ktorá žije na strome v našom areáli, vám ponúkame zopár rád...Výsadba do nádob
Na dno kvetináèa použite drenážnu vrstvu (napr. štrk). Zabráni zahnívaniu koreòov rastlín.- foto horeNa oddelenie drenáže a   substrátu použijeme geotextíliu. - v¾avoNa samotnú výsadbu používame kvalitné pestovate¾ské substráty. V našich záhradných centrách je ich ve¾mi slušný výber.Sú medzi nimi univerzálne, ale aj špeciálne na rôzne druhy rastlín - kvitnúce, balkónové, konifery, ruže...Je vhodné do substrátu primieša� prostriedok na zadržiavanie vlahy v pôde. -foto doluRovnako postupujeme pri presádzaní. Pri výsadbe balkónových rastlín nikdy nenecháme v kvetináèoch zeminu z predchádzajúcej sezóny.Po vysadení je samozrejmos�ou závlaha.
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Jarná údržba

Všetky druhy okrasných tráv zostrihávame úplne nakrátko. Výnimkou je Carex buchanani - je stálozelená. Je to trochu paradox, lebo práve ona budí dojem 
uschnutosti po celý rok.

Kry kvitnúce v lete  na jednoroènom 
dreve (všetky Potentilly, Hypericum, 
Spiraea) zrežeme nízko na 2-3 oèká, 
aby sa pekne rozvetvili. Výnimkou je 
Spiraea Snowmound, Sp.van Houttei, 
Caryopteris...

Kry, ktoré kvitnú na jar a vytvárajú 
kvety na minuloroènom dreve, režeme 
tak, že vystrihávame staršie  výhony s 
odkvitnutým kvetenstvom a mladé 
ponechávame. Na tých rastlina na 
budúci rok zakvitne. Môžeme ich 
striha� i v priebehu vegetácie po 
odkvitnutí.
Rododendrony, azalky a pierisy režeme 
opatrne po odkvitnutí. Odstraòujeme 
suché kvety, èím podporíme tvorbu 
nových pukov.
V¾avo je správne ostrihaný starší 
Cornus. Dolu vidíte nesprávny rez. 
Mali by� vystrihané staršie výhony na 
2-4 oèká, mladé výhony mali by� 
ponechané.

Jednou zo základných 
èinností v okrasnej záhrade je 
údržba trávnika. Zaèíname na jar 
s p r á v n o u  v e r t i k u t á c i o u .  
Dosiahneme tým prevzdušnenie 
trávnika, odstránime vrstvu 
trávnatej plsti, aby svetlo, voda a 
živiny mohli preniknú� ku 
koreòom. Predtým však je 
potrebné trávnik nakrátko 

pokosi�. Najvhodnejší  jarný 
termín je od marca do júna. 

Nie vždy máme v záhrade 
ideálne svetelné podmienky, èo 
môže spôsobi� tvorbu machu. 
Na jeho odstránenie je dnes v 
ponuke dostatok prostriedkov, 
následne po ich použití mach z 
trávnika vyhrabte. 
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Záhradnícke dni 2007

Tohtoroèné dni otvorených dverí sa budú kona� 27.-29. apríla. Už tradiène sa stretávajú v Záhradnom centre v Žitavciach záhradkári, pestovatelia, majitelia rodinných domov, obchodníci. Pripravíme pre vás množstvo prekrásnych rastlín, tím odborníkov tu bude poskytova� rady týkajúce sa výsadby a údržby zelene, nezabudneme 

ani na deti. Pre najmenších máme naplánované ve¾ké prekvapenie (okrem koní, ktoré sú každý rok ve¾mi obdivované).Prinášame nieko¾ko fotografií z minulého roka.
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Pod týmto názvom sa 

skrýva jedna z našich prvých aktivít 

pre deti a mládež - výtvarná sú�až, 

ktorú sme vyhlásili na zaèiatku 

školského roka. 

C i e ¾ o m  s ú � a ž e  b o l o  

prostredníctvom výtvarnej tvorby 

pestova� u mladej generácie vz�ah k 

prírode, k estetickému prostrediu. 

Oslovili sme základné v školy v 

najbližšom okolí. Techniku prác 

sme neurèovali, èo sa napokon 

ukázalo ako dobré. Deti tak dostali 

ve¾ký priestor na rozlet svojej 

fantázie.

Do sú�aže bolo zaradených 40 prác. 

Z nich porota vybrala  štyri a 

vecnými darmi ocenila  najlepších:

Záhrada mojich snov

I. miesto: Dávid Levický, ZŠ 

V. Záborského VrábleII. miesto: Želmíra Badová,  ZŠ

 Š. Moyzesa Tesárske MlyòanyIII.miesto: Romana Lukaèovièová, 

ZŠ MaòaCena za originálny nápad:Matúš Slovák, ZŠ Š. Moyzesa

 Tesárske Mlyòany

   Je známe, že prostredie 

vychováva. Všetkým nám záleží na 

tom, v akom prostredí deti 

vyrastajú. Preto sme sa rozhodli 

výraznejšie prispie� ku skrášleniu 

školských areálov. Ví�azi sú�aže 

tak získali nielen darèek pre seba, 

ale aj pre školu, ktorú navštevujú.
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sídlo spoloènosti: 
952 01 Žitavce 149

tel.: 037 788 22 55, fax: 037 788 20 78

www.isolabella.sk, info@isolabella.skZáhradné centrá:
Žitavce 149, tel.: 037 788 22 55

Nové Zámky, Výpalisko 35,

 tel./fax 035 642 84 57

Pozývame Vás...

Navštívte našu 

expozíciu na 

výstave 

GARDENIA NITRA

12.-15. apríla 2007.

Nájdete nás v 

pavilóne M4

Naši zákazníci 

z Trenèína a okolia 

sa s nami môžu 

stretnú� na výstave

ZÁHRADKÁR

od 19. do 21. apríla 

na Výstavisku TMM.


