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ako obèasník pre svojich zákazníkovVydáva  Na úvod...
       Ortu� v teplomeri prudko stúpa.  Silné horúèavy  nás  nútia   

k èastejšiemu oddychu. Èi už bude pri vode, v horách alebo “iba” 

v záhrade, vedzte, že aj poèas leta sme pripravení na vašu 

návštevu, s pravidelným zásobovaním a neraz aj s malými 

kvitnúcimi  “zázrakmi” ,  napr.  Magnolia Grandiflora...
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v našich predajniachv našich predajniachNovinky 

Nie zriedka nám chýba èas a niekedy aj cit pre pestovanie 

rastlín k tomu, aby sme mohli vychutnáva� krásu rastlín vo 

vlastnom obydlí.

Práve preto sme doplnili sortiment v našich predajniach o 

kvetináèe LECHUZA - nádoby na rastliny,  ktorých dizajn je už 

sám o sebe skutoènou ozdobou bytu, domu a záhrady. 

Integrovanou zavlažovacou sústavou a ïalším príslušenstvom 

pritom ponúkajú to¾ko funkèných predností, že ïaleko 

predstihujú konvenèné èrepníky.

Je celkom jedno, èi ste 

na nieko¾ko dní odcestovaní, 

alebo èi v každodennom zhone 

nemáte èas na nároèné 

ošetrovanie rastlín: LECHUZA 

vám u¾ahèí prácu. Pretože 

pomocou raz naplneného 

zásobníka sa vaše rastliny 

zásobujú samy takým 

množstvom vody, aký potrebujú 

pre svoj optimálny rast. A to až 

po dobu 12 týždòov bez toho, 

aby ste s tým mali prácu. Vodu 

musíte dolia� až keï vám 

ukazovate¾ stavu hladiny vody 

ukáže, že je rezervoár prázdny.
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VÝPREDAJ!
Mrazuvzdorná keramikas 20 % z¾avou

      Pre tých, ktorí už vyèerpali  všetky nápady na nákup darèekov svojim blízkym, ponúkame nákupné darèekové poukážky. Pripravíme ich v akejko¾vek hodnote  pod¾a Vašich požiadaviek.  

Náš kalendár:
21.-25. úèas� na výstave Agrokomplex Nitra

August:

Pod¾a východného uèenia feng šuej prinášajú jašterièky bohatstvo. Èi je to naozaj tak, môžete vyskúša�... V Záhradnom centre v Žitavciach ponúkame takéto kamenné...



4Takto áno
Na tejto dvojstránke uvádzame zopár príkladov, ako by to mohlo a nemuselo vo vašej záhrade vyzera�.Asi nie je potrebné upresòova�, ktoré sme pripravili ako malú inšpiráciu. 1. Používanie trpaslíkov, plastových èi keramických zvieratiek záleží iba na individuálnom vkuse každého  z nás. Ak sa ich neviete vzda�, skúste aspoò ich nenásilné vèlenenie do celkovej kompozície.2. Trávnik i okrasné dreviny potrebujú primeranú starostlivos�. Iba vtedy sa dokážu “predvies�” v plnej kráse.3.,4. Vegetaèné nádoby môžu èiastoène nahradi� výsadbu v 

1.

2.

3. 4.



5

Takto nie

záhonoch v období, keï napr. dokonèujete stavebné práce a celková úprava záhrady príde na rad neskôr, ale aj z rôznych iných dôvodov.  5.-9. Ak pri výsadbe nepostupujete systematicky,  

uvážene a ani nedodržiavate estetické èi odborné záhradnícke kritériá, výsledky namáhavej práce vám ve¾a radosti neprinesú. Tu je namieste požiada� o odbornú pomoc. Rastliny je potrebné presadi� - inak zoskupi�,  zabezpeèi� závlahu i prísun živín...

5.

8.

9.

7.

6.
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Majite¾mi záhrad ve¾mi používané slovné spojenie.  Èasto pod názvom „skalka“ oznaèujú záhony nízkych trvaliek, prièom staèí, aby bolo v tomto priestore pohodených nieko¾ko kameòov. Èo však skalka naozaj je?  Predovšetkým správna vo¾ba miesta, skál, rastlín... ich vzájomná kombinácia v teréne.1. MiestoVe¾a práce nám u¾ahèí samotný terén v prípade, že je mierne zvlnený. Ak nie je, máme dve možnosti. Buï prácne presunieme zemnú hmotu tak, aby sme nerovnosti vytvorili, 

a skalnièkySkalky
alebo sa pokúsime vytvori� skalku na rovine. V oboch prípadoch je dôležité, aby výsledný dojem pôsobil prirodzene a bol v súlade celkovou kompozíciou záhrady.Ak sami nemáte odvahu na radikálne úpravy terénu a skalnièiek sa nechcete vzda�, možno vám postaèí zaujímavá väèšia nádoba, kamenné alebo drevené korýtko. Vtedy použite na výsadbu rastlinky, ktoré sa príliš nerozrastú. Poloha, na plnom slnku alebo v tieni,  urèí neskorší výber rastlín.

Menšia skalka v tomto prípade nahrádza záhony letnièiek  popri chodníku



72. Kameò
Pri výbere kameòa bolo kedysi 

presadzované pravidlo o 

nepoužívaní lomového kameòa.   

Nie je však jednoduché získa� 

nieko¾ko ton zvetralých skál. Aj  

z èerstvého kameòa z lomu sa 

dá vytvori� úžasná kompozícia. 

Opä� však platí: dôkladne 

premyslie� umiestnenie skál, 

radšej zopár väèších, 

dominantných, v každom 

prípade sa snažte použi� jeden 

druh kameòa. Postupne sa aj do 

záhrad dostávajú vo¾nejšie 

výtvarné kompozície s menej 

známymi zákrpkovými 

Pomaly rastúce ihlièiny už 

nechýbajú ani v skalkách 

Okrajové èasti skalky je možné 

doplni� nižšími listnatými 

krami.

drevinami. Už pri prvých 

úvahách o vytvorení skalky je 

potrebné si ujasni�, akým 

smerom sa chceme ubera�.  3. Rastliny
Po zvládnutí prvých dvoch 

krokov prichádza na rad výber 

najvhodnejších rastlín. Opä� je 

viac možností. Ak chápeme 

skalku ako priestor rozkvitnutý 

od jari do jesene, vyberáme 

skalnièky, ktoré sú pútavé poèas 

kvitnutia, rozrastajú sa do 

väèších plôch. Farbu kvetov, 

listov musíme pozna� už pri 

výsadbe, aby sme si v záhrade 

nevytvorili farebný chaos. 

Väèšina týchto druhov 

potrebuje slnko, suchšiu, príp. 

vápenatú pôdu. Opatrnos� je 
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namieste hlavne pri obrovskom množstve rastlín v záhradných centrách, kedy sa ve¾mi ¾ahko necháme zláka� vzh¾adom rastliny. Kyslomilné, tieòomilné pravdepodobne nebudú vïaèné za pôdu plnú vápnika  a slnka. Námaha, v neposlednom rade aj financie budú vynaložené zbytoène.Pri realizácii odvážnejších výtvarných scenérií vyberajme radšej pomaly rastúce dreviny, hlavne ihlièiny (èasto majú zaujímavé „pokrivené“ tvary so zaruèenou originalitou), nízke druhy tráv, príp. drobné skalnièky. V každom prípade je možná 

Suchý múrik vysadený skalnièkami a nízkymi drevinami 

Upokojujúci šum vody dopåòa vizuálne vnemy



9kombinácia skalnièiek s nízkymi druhmi cibu¾ovín. Týchto je na trhu ve¾ký výber  hlavne v jarnom a jesennom období. Výsadba skalnièiek už nie je obmedzená na dve roèné obdobia,  predávajú sa v malých kvetináèoch, èo umožòuje celoroèné vysádzanie. Samozrejme, poèas horúceho leta je ove¾a dôležitejšia povýsadbová závlaha.      Našim stálym zákazníkom nie je ani potrebné pripomína�, že v predajniach máme dostatok rastlinného materiálu pre akýko¾vek typ skalky èi suchého múrika...

Nenápadná “cesnaková” cibu¾ka na jeseò, obdivovaná nádhera koncom jari. 
Trávy so svojou univerzálnos�ou možno použi� do okolia jazierok, suchých potokov i skaliek



10Ako sa tvorí záhrada

Na zaèiatku bolo správne rozhodnutie majite¾ov, že realizáciu tejto záhrady v Malackách zveria do rúk odborníkom. To, že si vybrali práve nás, bolo dobré rozhodnutie è. 2...  Nieko¾ko fotografií nemôže úplne odhali� všetky postupy prác, je ich však dos�, aby ste si mohli urobi�  lepšiu predstavu o priebehu realizácie. Z obrázkov nezistíte predchádzajúce odborné práce, bez ktorých nemôže takáto záhrada existova�. Je ich však viac... stavbári, elektrikári, vodári... korunu všetkému však dali naši kolegovia -  záhradníci...
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2Takýto výsledok sme dosiahli na ploche 450 m  po dvanástich pracovných dòoch...
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Poèasie obèas dokáže by� voèi záhradníkom ve¾mi nemilosrdné.  Ani èasté dažde však celkový výsledok neovplyvnili...


