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ako obèasník pre svojich zákazníkovVydáva  Náš kalendár:
- otvorenie sezóny

17.-20. úèas� na výstave Gardenia Nitra
2.,3. a. 4. Záhradnícke dni v Žitavciach

Marec: 
Apríl:
Máj:

Vo chví¾ach, kedy pripravujeme prvé èíslo nášho spravodaja,  koncom marca, poèasie vonku pripomína skôr Vianoce. I keby sme nemali pred sebou kalendár, niè nás nepresvedèí o opaku, ak vieme, že už to nemôže dlho trva� a lúèe slnka nás “vytiahnu” do záhrad. A vôbec nebude záleža� na tom, kto èaká, aby vlastnoruène vyplel záhony a doplnil ich rastlinami  a kto využije naše služby  a do záhrady už iba vynesie kreslo pre chvíle 

Na úvod...



2oddychu. Pre Vás všetkých sú už pripravené obe naše predajne - v Žitavciach i v Nových Zámkoch.Práve na tejto dvojstránke sú najaktuálnejšie zábery.  Presvedèi� sa o tom môžete aj na vlastné oèi priamo na mieste:V Žitavciach v pracovných dòoch od 8. hod. do 17.30, v sobotu  od 8.30 do 13. hod.  V Nových  Zámkoch v pracovných dòoch   od 8.30 do 17. hod. a v sobotu od 8.30 do 12.30 hod.
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4Novinky 

oranžovo-èervené. Potrebuje slnko, nanajvýš polotieò, nie príliš �ažkú pôdu, bez vápnika. V našich podmienkach otužilá. Pre solitérne výsadby v parkoch, záhradách, ozdobná kvetmi       a jesenným vyfarbením listov    i plodov. 

Osmanthus ilicif. (hore)Nie je horúcou novinkou, ale stále pomerne neznámy. Stálozelený ker, hustý vzpriamený, 2-4 m vysoký, listy kožovité po stranách tànisté, lesklo tmavozelené. Kvitne bielymi, voòavými kvetmi. Rastie dobre na slneènom mieste i v tieni. Vyberáme miesto v zime aspoò èiastoène chránené. Vysádza sa hlavne kvôli zaujímavému olisteniu, ako solitér alebo  vo vo¾ných     i pravidelných skupinách.

v našich predajniachv našich predajniach
Enkianthus  L.Ker kvitnúci v máji až júni drobnými zvonèekovitými kvetmi  vprevislých okolíkoch, biele alebo èervené. Kry dorastajú pomerne rýchlo, sú otužilé, nemajú zvláštne nároky.  Spôsob pestovania podobný rododendronom, potrebujú však svetlejšie miesto. Výborne sa hodia do vresovísk.

Photinia p. Ker cca 2 m, kvitne bielymi kvetmi, na jeseò listy výrazne 



5Abelia R. (vpravo)
1-2 m vysoký ker s lesklými 

listami, bielymi až ružovými 

kvetmi. Kvitne v máji až 

októbri. Potrebuje slneèné 

polohy, ¾ahšie a priepustné 

pôdy. Vhodná pre solitérne 

výsadby. Mladšie rastliny môžu 

namàza�, po ostrihaní však 

dobre obrastajú a kvitnú ešte     

v tom roku. 

Edgeworthia  chrys. (hore)
Opadavý ker, asi 1 m vysoký, 

rovnako široký. Listy 

tmavozelené, kvety zlatožlté,  

na vonkajšej strane belavo 

chåpkaté, po 40-50 v jednej 

hlávke. V zime potrebuje 

ochranu.

Koelreuteria p. (dole)
Strom 5-8 m, listy dlhé až 35 

cm, kvitne v júli až septembri, 

plody zaujímavé “nafúknuté” 

tobolky s papierovými stenami, 

4-5 cm dlhé. Potrebuje 

chránené, slneèné polohy,       

na pôdu nenároèná, 

vápnomilná, dobre znáša sucho. 

Vhodný solitér pre teplé 

lokality.  Vyniká nielen 

krásnymi kvetmi, plodmi, ale aj 

jesenným žltým zafarbením 

listov.

Nandina Th. (v¾avo)
Stálozelený ker, listy pri rašení 

èervenohnedé, neskôr 

sýtozelené, na jeseò sfarbené do 

purpurova. Kvety drobné biele, 

plody výrazne èervené, 

dekoratívne. Potrebuje chránené 

stanovisko so zimným krytom.
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Mnoho milovníkov okrasných 
záhrad si tú svoju nevie 
predstavi� bez jazierka, 
v ktorom je priezraèná voda, 
plná života s množstvom rýb a 
rastlín. Udrža� jazierko èisté 
a v dobrej kondícii je niekedy 
naozaj �ažké, ba dokonca 
nemožné.
Pri samotnej realizácii 
záhradného, resp. umelo 
vytvoreného jazierka je dôležité 
dodrža� tieto základné zásady:
   1. Håbka jazera v jeho 
najhlbšej èasti by nemala by� 
menšia ako 1,2 m.
   2. Nevytvára� ve¾ké plochy s 
malou håbkou, kde, hlavne 
poèas letných mesiacov, 
dochádza k prehrievaniu 
vodného ståpca - strata stability 
pH
   3. Väèšia èas� (plocha) musí 
by� v tieni, napr. nejakého 
stromu alebo pokrytá vodnými 

rastlinami (lekno ai.)
   4. Pri sadení vodných rastlín 
nepoužíva� zeminu, pretože 
práve táto zvyšuje množstvo 
fosfátov vo vode. Rastlinám 
postaèia kamene a hnojivo pre 
vodné rastliny.
   5. Dažïovú vodu nie je 
vhodné odvádza� do jazierka. 
Je chudobná na minerály a 
znižuje stabilitu H O.2

   6. Platí zásada, èím viac vody 
je v jazierku,  èím je väèšia jeho 
kapacita, tým je lepšia stabilita 
vody, resp. pH. Pri prvom 
napúš�aní jazierka je dôležité 

3. zmera� jeho kapacitu  v m Táto 
informácia nám neskôr poslúži 
pri správnej aplikácii 
jazierkovej chémie.

Ak aj dodržíme všetky 
spomenuté zásady, nikdy 
nedosiahneme, aby fungovalo 
ako prírodné jazero. Zásadné 

V O D A

v záhrade

Krištá¾ovo èistá



7
Faktor:

Ve¾kos�
Rastlinstvo
Voda
Podložie/dno jaz.
Håbka
Teplota

Prírodné jazero:

ve¾ké množstvo H O2

ve¾a druhov
zabezpeèený prítok a odtok
minerálne látky
nieko¾ko metrov
stabilná

Umelé jazero:

malé množstvo H O2

málo druhov
stála H O2

fólia
èasto len 1 m
rýchlo sa mení

Ako naznaèuje tabu¾ka, v 
prírodnom jazere je voda 
stabilná vïaka èinite¾om, ktoré 
v umelej nádrži je �ažké 
zabezpeèi� bez správneho 
prístupu a použitia vhodných a 
ekologicky nezávadných 
prostriedkov.

Pre tvorbu jazierok a následne 
aj ich udržiavanie vám 
ponúkame:

rozdiely medzi umelými jazierkami a prírodnými sú uvedené v 
nasledujúcej tabu¾ke.

Aqua activ 1 090 SkCrystal Clear 835 SkGardena/vláknité riasy 865 SkGardena/proti riasam 600 Sk480 Sk660 Sk630 Sk86 SkJaz.fólia 1mm 180,- m2Jaz.fólia 0,5 mm 95,-m2Geotextília 2m š. 80,- bm
Fish mix
Pontec AlgenstopPontec lepidlo na fólieŠtartovacie baktérie

Sortiment  práve dopåòame, 
v najbližších týždòoch bude 
ove¾a širší, vrátane vodných 
rastlín.



8Po neuverite¾ných peripetiách na úradoch a rôznych inštitúciách sa koneène naše oèakávania stávajú reálnymi a naša rados�         z budúcej predajne rastie úmerne s výškou múrov. Ak nenastanú žiadne mimoriadne udalosti, už v tomto roku by sme mali zaèa� aj v Záhradnom centre v Žitavciach celoroènú prevádzku.  Vyriešime tým nieko¾ko technických problémov, ktoré sa pri súèasnom predaji vyskytujú, zvýšime komfort aj pre zákazníkov, opä� rozšírime predajnú plochu a nemalou mierou  kladne ovplyvníme aj pracovné prostredie zamestnancov.

Takto to bude vyzera�...
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Záhradnícke   Žitavce dni
2.- 4.  máj9. -18.00 hod.

� poradenstvo záhradných architektov� predaj atraktívnych i bežných rastlín� darèeky� obèerstvenie
Záhradné centrum Žitavce 149sídlo firmytel.: 037 788 22 55info@isolabella.skwww.isolabella.skZáhradné centrum Nové Zámky,Výpalisko 35tel./fax 035 642 84 57

Vo¾né pracovné miesta
H¾adáme vás, ktorí máte radi prírodu, radi pracujete vonku a ste 

zodpovední - rozširujeme skupinu záhradných realizátorov. 

Nástup možný ihneï. 

Ak máte radi rastliny a baví vás práca vonku, máme pre vás ešte 

jednu ponuku:  vo¾né miesto  pracovníèky v rastlinnej škôlke. 

Nástup možný ihneï.

Ponúkame: adekvátne platové podmienky, odmeny pod¾a množstva 

a kvality vykonanej práce, dochádzkový bonus, dobrý kolektív...

Svoje žiadosti posielajte písomne alebo elektronicky na adresu 

Isola Bella s.r.o.  952 01 Žitavce 149 alebo .info@isolabella.sk



10Novinky na trhu
Pri predstavovaní 

noviniek nemôžeme obís� ani 
produkty, bez ktorých by naše 
záhrady, resp. rastliny v nich 
iba živorili. Sú to 
predovšetkým vhodné hnojivá.  
Na slovenskom trhu sa objavil  
výrobok vhodný pre 
profesionálne i amatérske 
pestovanie: ROKOHOLD.

     Je unikátnym druhom hnoji-
va v gélovej forme, urèeným na 
výživu koreòov rastlín a úpravu 
pôdnej matrice. Je vyrobené na 
báze keratínu a hydropolymérov, 
obohatené draslíkom, fosforom, 
vápnikom, horèíkom, železom a 
tiež stopovými prvkami - 
molybdénom, meïou, bórom, 
mangánom a zinkom. 
Unikátnos� spoèíva v spojení 
výživových prvkov do 

napúèaného pôdneho 
kondicionéra. Rokohold má 
schopnos� zlepšova� výmenu 
iónov v pôde a tak zabráni� 
úniku hnojiva do spodných vôd. 
Dochádza tak k postupnému 
uvo¾òovaniu a rovnomernému 
prísunu potrebných živín pre 
rastlinu. Je aj pôdnym 
kondicionérom zabezpeèujúcim 
optimálne fyzikálne vlastnosti 
pôdy, do ktorej bol zapracovaný.
Pri aplikácii Rokoholdu sa 
optimalizuje spotreba hnojiva až 
o 50%.
        Vzh¾adom na variabilitu 
aplikácie Rokoholdu  je 
prakticky neobmedzená jeho 
využite¾nos� (pri pestovaní, pri 
príprave na skladovanie a 
prepravu vo¾nokorenných 
drevín, pri presádzaní, pri 
zakoreòovaní odrezkov...)
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Na to, aby trávnik spåòal všetky naše požiadavky, 

nestaèí len závlaha, pravidelné kosenie a obèasné prihnojenie. 

S výnimkou krátkeho zimného obdobia vyžaduje trávnik našu 

pozornos� poèas celého roka. Jednou z prvých jarných èinností 

je kvalitná vertikutácia trávnika. Vertikutácia je mechanické 

kolmé prerezávanie trávnych trsov sústavou rotujúcich nožov. 

Odstraòujeme òou splstnatenie trávneho porastu, poškodíme 

alebo úplne znièíme širokolisté buriny a podporíme 

odnožovanie tráv. Zároveò umožníme lepšie vsakovanie vody 

do pôdy.  Prerezávame do håbky pol centimetra. Splstnatenú 

vrstvu je nutné po vertikutácii odstráni�. Najèastejšie spájame 

práce s hnojením, príp. postrekom herbicídmi.

Pre tieto úèely z nášho cenníka vyberáme:

Jarná údržba trávnika

Agro Mach stop 3 kg     105 Sk 

Krikets Start 2kg            382 Sk 

Krikets Univerz.2kg       215 Sk 

Krikets Gold                   270 Sk 

Krikets Moskiller           445 Sk 

Krikets Zásoba 2kg        420 Sk 

Travcerit 10 kg               275 Sk 

Travcerit 5 kg                 160 Sk 
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952 01 Žitavce 149tel.: 037 788 22 55, fax: 037 788 20 78www.isolabella.sk, info@isolabella.sk
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Isola Bella s. r. o. už po tretí raz vyhlasuje výtvarnú sú�až pre žiakov  

základných škôl a osemroèných gymnázií pod názvom Záhrada mojich snov. 
       Technika prác nie je urèená.  Do sú�aže sa môžu zapoji� žiaci II. stupòa ZŠ 

a žiaci tried prima,  sekunda, tercia, kvarta osemroèného gymnázia. Formát: 

max. A2. Sú�až je neanonymná, každú prácu je potrebné oznaèi�: názov práce, 

meno a priezvisko žiaka, vek, adresa školy (+ tel. èíslo).

Uzávierka je 11. 6. 2008, do tohto termínu je potrebné doruèi� sú�ažné práce do 

firmy Isola Bella, 952 01 Žitavce 149 (poštou alebo osobne). Bližšie informácie 

na tel. è. 037/ 788 22 55 alebo e-mailom: nagyova.isolabella@zoznam.sk. 

Ocenení žiaci (školy) budú pozvaní na slávnostné vyhlásenie výsledkov, ktoré 

sa uskutoèní v areáli Záhradného centra Isola Bella Žitavce v mesiaci jún.         1. cena:  Škola získa rastlinný materiál v hodnote 8 000 Sk2. cena:  Škola získa rastlinný materiál v hodnote 5 000 Sk3. cena:  Škola získa rastlinný materiál v hodnote 3 000 Sk
Darèekmi budú odmenení i žiaci - autori najlepších prác.

Veríme, že i v tomto roku  sa do sú�aže školy zapoja a dostanú tým príležitos� 

skvalitni� životné prostredie vo svojich 

areáloch.

Z vyhodnotenia predchádzajúceho roèníka...


