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ako obèasník pre svojich zákazníkovVydáva  

pramenia z dávnej minulosti, kedy sa rastliny vysádzali hlavne vo¾nokorenné. Pri dnešných technológiách pestovania a predaja rastlín v kontajneroch a zemných baloch sú tieto obavy neopodstatnené. Môžete ich vysádza� poèas celého roka (okrem zimného obdobia, kedy je pôda zamrznutá). Pri výsadbe drevín v zemnom bale korene neodba¾ujte, obalový materiál sa po èase v pôde rozpadne. Po výsadbe je nutná zálievka - bez oh¾adu na roèné obdobie.      Veríme, že rastliny nakúpené v našich predajniach vám prinášajú iba rados�. Na vašu opätovnú návštevu sa teší kolektív fi Isola Bella

Vážení èitatelia,      máme za sebou obdobie, ktoré po zime prináša ve¾a radosti, ale zároveò aj množstvo práce v záhradách.      Poèasie nám nie vždy praje, hlavne dažïa sme si ve¾a neužili. Koniec mája je ve¾mi horúci a je predzves�ou prichádzajúceho leta.Èasto sa stretávame s reakciami zákazníkov, ktorí majú obavy nakupova� a vysádza� rastliny v tomto roènom období.  Zrejme 



Návštevníkov privítali rozkvitnuté záhony plné farieb a vôní. Ponuka tovaru ojedinelá v našich “zemepisných šírkach”.

2Záhradnícke dni 2007...už len v spomienkach
Poèas celého roka sa snažíme by�  k dispozícii zákazníkom, dopåòame a obnovujeme sortiment, h¾adáme najlepšie riešenia pre výsadbu záhrad...Predsa však máme na jar tri dni, ktoré sú nieèím výnimoèné - tri dni stretnutí, rád, doplnkových aktivít pre deti...Pre tých, ktorí nezažili jedineènú atmosféru v našom Záhradnom centre v Žitavciach, prinášame nieko¾ko fotografií.

Vstup do ukážkovej záhrady lemujú  žiadané a ob¾úbené japonské javory
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...a ešte sme jazdili na koòoch...

Aby rodièia mohli v pokoji nakupova�, pre deti sme vytvorili osobitný priestor - p r e l i e z k a ,  h o j d a è k a ,  šmýka¾ka... Pre detského návštevníka miesto dôležité  - tak  sme ho slávnostne otvárali a v zápätí vyskúšali ... ...strihali sme pásku......maškrtili na torte...

Ukážková záhrada oslávila svoje prvé narodeniny. Sme radi, že kroky zákazníkov èasto vedú najskôr do nej.  Stala sa miestom inšpirácie a oddychu.



4Nastalo obdobie kvitnúcich krov. Je ve¾mi �ažké vybra� tie najzaujímavejšie, najvoòavejšie, najfarebnejšie... Z bohatej ponuky sa budeme venova� potentilám, weigelám a spireám. Nechýba im pôvab a sú ve¾mi skromné, èo sa týka stanovísk a nárokov. 

    Weigelám pri výsadbe naplánujte priestor do cca 2-3 m (pod¾a kultivaru, ktorý si z našej bohatej ponuky vyberiete), ich kvety sú trubkovité od lososovo ružovej po tmavoèervenú a aj po odkvitnutí sú kríky farebne zaujímavé svojim olistením. Na fotografiách vidíte nieko¾ko kombinácií výsadby v živom plote. Mnohokrá t  zaznávaná  Spirea  (tavo¾ník) dokáže prekvapi� -  

Vychutnajte si chvíle oddychu... v tieni kvitnúcich drevínVychutnajte si chvíle oddychu
Spomenuté rastliny sú vhodné na výsadbu do záhrad všetkých typov,  ako solitéry èi vo¾ne rastúce živé ploty, kde vynikne krása ich bohato nasadených kvetov. Vo väèších záhradách sú zaujímavé záhony vysadené kvitnúcimi drevinami v nieko¾kých radoch – nižšie kry do výšky 1-2 m, vyššie dorastajúce do 3-4 metrov a p o h ¾ a d  m ô ž u  z a k o n è i �  s t r o m y  n a d  p á s o m  k r í k o v .     



5 farbami kvetov a listov, ale aj tvarom a výškou krov. S jej rozliènými podobami sa ve¾mi èasto stretávame na verejných priestranstvách. Zaujme však aj v malých záhradkách... Zvláš�  Spiraea bumalda a jej kultivary je jeden z najvhodnejších krov pre vo¾ne rastúce ž ivé ploty,  zaha¾ujúce sa na jar do záplavy ružovo-èervených kvetov. Potentila (nátržník) sa za minimálnu starostlivos� odvïaèí  

množstvom milých kvietkov od bielej, cez smotanovú, žltú až po takmer èervenú. Kríky sú nižšie   a  vhodné aj na výsadbu do nádob.

Desiatky kultivarov kvitnúcich krov na vás èakajú v našich Záhradných centrách v Žitavciach i v Nových Zámkoch. Na vlastné oèi sa presvedète o ich kráse...



6RUŽERUŽE     Nech som sa snažila akoko¾vek, n e d o k á z a l a  s o m  v y m y s l i e �  priliehavejší názov tejto dvojstránky. Všetky prívlastky sa mi zdal málo vznešené pre tieto rastliny.  Verím, že nie je medzi nami nikto,  kto by nepoznal RUŽE.     Rastliny tisíc  farieb a vôní, nízke, vysoké, ve¾kokveté, mnohokveté, s využitím na estetické úèely ale aj lieèivé...        Pod¾a medzinárodnej klasifikácie poznáme tieto skupiny ruží: moderné záhradné ruže, staré záhradné ruže a pôvodné druhy. Medzi moderné ruže patria:1. ve¾kokveté krovité (starý názov èajohybridy) - vzpriamene rastúce, opakovane kvitnúce s ve¾kými kvetmi na jar a na jeseò2.mnohokveté krovité (floribundky) - vzpriamene rastúce, bohaté súkvetia kvitnú na jar a na jeseò v súvislejšom období ako prvá skupina
3. trpaslièie mnohokveté - podobné ako predchádzajúce, ale majú menší, kompaktný vzrast4. miniatúrne ruže - zdrobnený n á p r o t i v o k  v e ¾ k o k v e t ý c h  a  mnohokvetých krovitých  ruží5. kobercovité - majú nízky, rozložitý až plazivý rast, kvitnú v lete, niektoré aj na jeseò.6. popínavé - majú dlhé silné výhonky a ve¾ké kvety umiestnené jednotlivo alebo v strapcoch7. š¾ahúòovito rastúce ruže - bujné popínavé ruže s dlhými ohybnými výhonkami, na ktorých sa skoro v lete 
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objavujú bohaté súkvetia kvetov.
     Rez ruží je dôležitý pre udržanie správneho tvaru a 
tiež pre omladenie rastliny. Ve¾kokvetým krovitým 
odstraòujeme odumreté, tenké a choré výhonky, režeme 
na dåžku 30-40 cm. Ak chceme dopestova� výstavné 
kusy, hlavné výhonky zrežeme na 2-3 púèiky. Z 
mnohokvetých  krovitých odstraòujeme neproduktívne 
drevo a pod¾a kultivaru skracujeme o jednu až dve tretiny. Pod¾a tejto zásady 
režeme aj trpaslièie mnohokveté ruže. 

Najmenej pozornosti, èo sa týka rezu, vyžadujú miniatúrne ruže - 
odrežeme odumreté konáriky, skracujeme príliš bujne rastúce výhonky.

Ruže potrebujú stredne �ažkú hlinitú pôdu, slneèný svit a vzdušné 
stanovisko. Pôda musí by� priepustná. Ak chceme ma� ruže krásne, musíme im 
zabezpeèi� dostatok živín. Hnojíme na jar po reze a pred druhou vlnou kvitnutia v 
lete.
 U ruží musíme dáva� pozor na výskyt škodcov, ako sú vošky, piliarky a 
húsenice.  Na trhu je ve¾a  chemických prostriedkov, ale je lepšie použi� 
mechanickú likvidáciu. Až v poslednom rade siahnite po chémii - na húsenice 
zaberá napr. Karate. Ošetrujme vèas, kým sú húsenice malé a ¾ahko zasiahnute¾né. 

Proti voškám aplikujeme 
postreky Actara, Bi 58, 
Karate, Pirimor, Reldan... 
Obèas sa na ružiach objaví 
múènatka (zasiahneme 
p r íp r avkom Di scus ,  
F u n d a z o l ,  K a r b e n ,  
Karathan, Rubigan alebo 
Topsin) a èierna škvrnitos� 
(Baycor, Dithane, Syllit...)

O n e d l h o  
nastane horúce leto, 
zavlažovanie sa stane 
nutnos�ou nielen pri 
ružiach.   
Ak aj nie ste š�astným 
majite¾om záhrady, 
nezúfajte, staèí, že máte 
balkón èi malú terasu. 
M i n i r u ž e  m ô ž e t e  
p e s t o v a �  a j  v  
kvetináèoch. Platia pri 
tom všeobecné zásady - 
dostatok slnka, vody, 
živín... a lásky



8Na jar v roku 2005 vošiel do nášho záhradného centra pán v tmavom mercedese, trochu odmeraný, s maskou tvrdého obchodníka. Zaujímal sa o realizáciu záhrady v Bowlingu v Zlatých Moravciach, s èerstvými skúsenos�ami odmietnutia realizácie viacerými záhradníckymi firmami, vraj nikto nemá èas na jeho areál. Bola to pravda, prišiel v rozbehnutej jarnej sezóne a všetci sme mali plné termíny a ledva sme stíhali rozpracované realizácie. Napriek tomu som tú prácu 

neodmietla, išla som na obhliadku a urobila som cenovú ponuku a návrh. Aj pri ïalšej konzultácii o výbere rastlín bol ve¾mi chladný, neprístupný, bez jediného úsmevu. Nakoniec pochválil, že máme najkrajšie rastliny a najlepší výber zo všetkých záhradných centier na Slovensku. To ma ve¾mi potešilo a vravela som si, že pod tou maskou  sa bude skrýva� nieèo iné.Záhradu Bowlingu sme urobili za pár sobôt, použili sme 
P R E M E N A



9

drahšie, vzrastlejšie rastliny a dala som si záleža� na druhoch rastlín, aby sme dokonale zladili záhradu s architektúrou budovy.Nechýbali vzácne druhy rastlín ako Cedrus deodara Pendula, Acer Disectum Garnet, èi Pinus pinea. Záhradu sme dotvorili použitím farebnej štiepky a štrku, aby aj v zimnom období prinášala farebnos� a živos�.Po ukonèení realizácie sa majite¾ Bowlingu zmenil akoby šibnutím èarovného prútika. Sòal masku tvrïasa a  neskrývane prejavil svoju rados� z krásnej záhrady. Perfektne odvedenou prácou 

sme získali jeho dôveru a on sa za to odvïaèil. Získali sme nielen spokojného zákazníka, ale i priate¾a a to je pre mòa väèšie potešenie ako uhradená faktúra.  Zájdite si do Bowlingu v Zlatých Moravciach na kávu, poseïte si na terase v záhrade, pokochajte sa krásou a estetikou prostredia. Vychutnajte si interiér, zahrajte si bowling èi biliard. Ponúknite sa jabåèkami, ktoré sú na stole a užite si dávku pohody. Ing. J. Krnáèovázáhradný architekt
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Bola to ve¾mi �ažká úloha - vybra�  malú vzorku, ktorá sa zmestí na dvojstranu. Napokon tu vidíte zástupcov drevín vhodných na živý plot, drevín pomaly r a s t ú c i c h ,  p r á v e  k v i t n ú c e  rododendrony, azalky,  ruže, elegantné javory i veselé vàby...Tuja smaragdová (vpravo)- vhodná na živý plot i ako solitér. Ponúkame ju v rôznych ve¾kostiach v cenách od 95 Sk.Rododendrony a azalky  (dolu) - vhodné do tienistých miest s kyslou pôdou. Máme ve¾a kultivarov v rôznych ve¾kostiach, azalky už od 190 Sk, rododendrony od 380 Sk.Známy smrek kónický (vpravo dolu) je vhodný aj na výsadbu do nádob. Nájdete ho u nás v cenových reláciách od 80 korún.

Z našej aktuálnej ponuky

Po predložení tohto kupónu získate z¾avu 100,- Sk pri kúpe tovaru.Akcia platí do 31. júla 2007. �



11 Stále ve¾mi ob¾úbené japonské javory - zaujímavé solitéry urèené na slneèné lokality, množstvo kultivarov zelených i èervených v 

Ruže - od najmenších miniruží       

cenách už od 290 Sk.       Svoje najkrajšie obdobie zažívajú vàby, hlavne Salix i. 

Hakuro Nishiki s ružovým olistením (na kmieniku už od 130 Sk)- dolu. Množstvom ve¾kých bahniatok vás na jar poteší previslá 
Salix c. Kilmarnock (na kmieniku v¾avo, výška 120 cm len za 375 Sk)

(65 Sk) až po nádherné ve¾kokveté (110,-) a popínavé (v zaujímavých bielych a žltých odtieòoch, 150,-) sú pripravené v oboch predajniach.



sídlo spoloènosti: Záhradné centrá:952 01 Žitavce 149 Žitavce 149, tel.: 037 788 22 55tel.: 037 788 22 55, fax: 037 788 20 78 Nové Zámky, Výpalisko 35, tel./fax 035 642 84 57www.isolabella.sk, info@isolabella.sk

12Pred a po...

záhradu pri rodinnom dome v Zbrojníkoch. Záhrada je priestranná, svahovitá. Dva roky po výsadbe sa zeleò zaèína zapája�. Svah je spevnený oporným múrikom      z podvalov, èím vytvára  èlenenie celej plochy.

Farebná kombinácia rastlín je zaujímavá a výrazná s bielym múrom v pozadí.

Je lepšie raz vidie� ako stokrát poèu� ( v našom prípade èíta�). Na fotografiách vidíte 


