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Už nieko¾ko rokov sme plánovali cestu na miesta, ktoré boli inšpiráciou pri h¾adaní názvu našej firmy. Jeden májový víkend sa nám to skutoène podarilo.Po dlhých hodinách cesty v obklopení smogu  z náhliacich sa áut sme koneène dorazili       k jednému z najkrajších talianskych jazier Lago Maggiore, obrovskej zrkadliacej sa ploche v podhorí Álp. Druhé najväèšie jazero má pozvo¾ne zvažujúce sa brehy  porastené kaméliami a azalkami.Borromejské ostrovy, oznaèované za perly jazera Lago Maggiore, ležia uprostred jazera. Pokraèovanie na str. 6 -7
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Rozhodnutie o výške a skladbe prichádza po zvážení úèelu živého plotu. Môže ohranièova� hranice pozemku, zabezpeèova� ochranu pred zvedavými poh¾admi, poskytne tieò,  nízko zostrihaný oddelí jednotlivé èasti záhonov. V našich záhradách je jedna z najèastejšie používaných foriem oplotenia.  Pri správnej starostlivosti je živý plot dlhovekou záležitos�ou a dokáže 

Živé
PLOTY

vytvor i�  nepreniknute¾nú bariéru. V mnohých veterných lokalitách je výsadba živého plotu vhodnejšia alternatíva ako drevený alebo tehlový múrik. Rovnako je niekedy vhodnejší ako protihluková bariéra. Ak chceme živý plot napr. okolo rekreaènej chaty èi chalupy, v ktorej trávime iba letnú dovolenku a iba v tomto období potrebujeme zabezpeèi� intimitu a súkromie,  na výsadbu 



3vyber ieme  k ry,  k to ré  sú  najkrajšie práve v tomto období.Najrýchlejšie rastúci je stálozelený Cupressocyparis leilandii. Rastie extrémne rýchlo, vo vhodných podmienkach môže ma� roèný prírastok do 100 cm. Vynikajúci živý plot vytvorí Tis obyèajný (Taxus baccata) za 6-8 rokov. Jeho priemerná výška môže by� 2-6 m. Thuja occ. Smaragd  najob¾úbenejšia z tují kvôli svojej sviežozelenej  farbe i tvaru. Vtáèí zob (Ligustrum ovalifolium)  vo farbe zelenej alebo žltozelenej,  opadavý alebo èiastoène opadavý, výška plotu je vhodná od 50 cm do 2,5 m. Jedna z najmenej nároèných rastlín, èasto používaná nielen v záhradkách, ale aj na verejných priestranstvách.Vavrínovec lekársky ( P r u n u s  l a u r o c e r a s u s )  stálozelený s prekrásnym listom, ozdobný aj kvetmi.Cypruštek Lawsonov ( C h a m a e c y p a r i s  l a w s . )  stálozelený, na živé ploty sú vhodné hlavne jeho vyššie formy. B u x u s  ( k r u š p á n )  poznáme všetci zo starých zámockých parkov, nestratil však na  aktuálnosti ani dnes. 
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Javor  po ¾ný  (Acer  

campestre)  málo známa podoba 

živého plotu a rovnako ako hrab 

obyèajný (Carpinus betulus) si 

zaslúžia  viac pozornosti. 

Z opadavých krov je 

používaný  dráè (Berberis 

thunbergii) a ríbez¾a krvavá 

(Ribes sanquineum). Živý plot         

z dráèa môže by� vo výške 30 cm 

až 2,5 m a vo farbe zelenej, 

žltozelenej, tmavoèervenej. 

V poslednom období sa 

objavujú v záhradkách nižšie 

živé ploty z ibišteka sýrskeho

(Hibiscus syriacus). Opadavý 

krík, kvitne uprostred leta kvetmi rôznych farieb - biela, ružová, 

fialová a ich kombinácie.

Svíb (Cornus)  - opadavý ker poskytuje ve¾a krásy v zime i v lete, s 

množstvo kultivarov s listami zelenými, bielo èi žltozelenými a 

drevom s farbou od žltej,  zelenej až po èervenú.

Ak netvarovaný živý plot má plni� funkciu iba estetickú, 

citlivo vyberáme rastliny. Zameriavame sa nielen na ich výšku, ale 

hlavne farbu listov, dreva (v zime môže vytvára� zaujímavé efekty 

napr. cornus), obdobie kvitnutia... Do takýchto výsadieb môžeme 

použi� všetky vyššie spomenuté dreviny, doplnené o vajgely 

(Weigela), zlatovky (Forsythia), spirey (Spiraea), budleje (Budleia), 

zemolezy (Lonicera nitida), bršleny (Euonymus japonica)...

Samotnej výsadbe venujme ve¾kú pozornos� práve preto, že 

živý plot je investícia na dlhé roky a akéko¾vek „u¾ahèenie“ práce sa 

nám môže vypomsti�. Predovšetkým dôkladne odburiníme pôdu. 

Predídeme tým neskoršej problematickej údržbe po prerastaní 

buriny pomedzi kry. Rastliny môžeme vysádza� do jednotlivých jám, 

alebo (èo je pracnejšie, ale dokonalejšie) do dostatoène hlbokého a 

širokého rigolu. Nie je nutné, ale pre rastliny lepšie, primiešanie 

kvalitného substrátu a hnojiva. Výsadbová vzdialenos� je 



5je individuálna. Pri strihaných plotoch vysádzame: opadavé kry 3-6 rastlín na bežný meter, tuje, cyprušteky, tisy na vzdialenos� cca 60-80 cm, striháme 2-3x do roka. 

Po zasypaní rigolu èi jám pokryjeme pôdu netkanou textíliou a zasypeme mulèom. Zabráni rastu buriny, udrží vlahu a v neposlednom rade napomáha estetickému vzh¾adu výsadby.



6
Týmto prírodným skvostom dodávajú pôvab grotty (umelé jaskyne), letohrádky a záhrady  s parkovou úpravou. Sú celkom tri. Z nich najznámejší je ostrov Isola Bella. Nájdeme v nej najrôznejšie kombinácie ruží, azaliek, paliem, cypruštekov     a ïalšej exotickej vegetácie. Prekrásne sú terasovité záhony ruží s prepychovými vyhliadkami. Je ich desa� a 

dosahujú výšku až 37 m nad jazerom. Vïaka nim má návštevník dokonalý pôžitok     z panoramatických poh¾adov. Všetko je vkusne doplnené sochami, vázami, plastikami, balustrádami a schodiš�ami a zarámované ve¾horskou panorámou. Celý komplex, ktorý je jednou z najvýznam-nejších barokových záhrad 17.storoèia, má svoj zaèiatok vzniku okolo roku 1620, kedy  pustý ostrov a ïalšie v okolí získal kniežací rod Borromeovcov.     K výstavbe sa pôvodne rozhodol G.C.Borromeo, v jeho snahách 

Rozprávková
ISOLA BELLA

pokraèovanie zo str. 1
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pokraèoval jeho brat Carlo III. Ten poveril architekta Angela Crivellia k vypracovávaniu návrhov na palác a záhradu. Dielo bolo pôvodne urèené pre Carlovu manželku Isabellu d´Adda, po ktorej bol následne ostrov pomenovaný Isola Isabella. Neskôr bol názov upravený na súèasný Isola Bella - krásny ostrov.Za povšimnutie stojí aj ostrov Isola Madre. V porovnaní        so záhradou na ostrove Isola Bella je tento vo vo¾nejšom krajinárskom štýle. Nachádza sa 

tu napr. palma z roku 1858. Pre nás bol zaujímavý poh¾ad na unikátny kašmírový cyprus a proces jeho záchrany v minu-lom lete, kedy ho vyvrátila silná víchrica. Za pomoci helikoptéry a ïalšej techniky sa podarilo 30 m vysoký strom „postavi� na nohy“.Po našich prekrásnych zážitkoch odporúèame návštevu Borromejských ostrovov všetkým, ktorí majú 

radi jedineèný taliansky štýl záhrad. Záhrada na ostrove Isola Bella je prístupná od marca do októbra.
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Striedanie teplôt a rozmary poèasia jasne naznaèujú, že leto je 

definitívne za nami. Na toto zistenie nepotrebujeme ani kalendár. 

Premena záhrady z jasných farieb do žltých, hnedých, èervených 

znamená nielen krásny poh¾ad, ale aj zopár (viac èi menej) príjemných 

povinností. Nemali by sme ich zanedba�, ak chceme, aby aj na budúci 

rok záhrada prekvitala.

TRÁVNIK

Na jeseò a v zime èistíme trávniky od napadaného lístia 

vyhrabávaním. Vrstva zahnívajúcich listov totiž môže spôsobi� zvýšenú 

vlhkos� a tým aj rozvoj chorôb. Zaèiatkom jesene, po bežnom ošetrení 

trávnika, robíme jesenno-zimné hnojenie. Hnojivá na toto obdobie 

obsahujú menšie množstvo dusíka v porovnaní s „letnými“ hnojivami. 

Dusík podporuje tvorbu mäkkých výhonkov a použitý príliš neskoro na 

jeseò môže spôsobi� výskyt napr. plesne snežnej.

JAZIERKA

Základným krokom v 

jesennom období je udržiavanie 

vody bez zahnívajúcich listov a to 

z vodných rastlín, ktoré sa 

postupne za�ahujú, ako aj z listov 

napadaných zo stromov rastúcich 

v blízkosti vodných plôch. 

Ako ochranu môžeme 

použi�  sie�  natiahnutú nad 

jazierkom. Rastliny citlivé na mráz 

prenesieme do svetlej chladnej 

miestnosti. Èerpadlo vyberieme a 

dôkladne vyèistíme. 

V mrazivom období je vhodné 

udržiava� aspoò èas� hladiny bez 

¾adu.  

 Jesenné radosti  a starosti
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TRVALKY
       I keï prinášajú do záhrady 
vôòu a farby takmer bez „údržby“, 
z èasu na èas je potrebné ich 
zmladzova�. Môže to by� obdobie 
3 - 5  r o k o v,  r ý c h l o r a s t ú c e  
zmladzujeme èastejšie. Zvláš� 
nízke, kobercové druhy a tie, ktoré 
od stredu drevnatejú a odumierajú. 
Tieto práce vykonávame na jar 
alebo zaèiatkom jesene.
Po vybratí rastlín plochu dôkladne 
z r ý ¾ u j e m e ,  o d b u r i n í m e  a  
prihnojíme. Pri vyberaní dávame 
pozor, aby nedošlo k poškodeniu. 
Rastlinu rozdelíme na nieko¾ko 
èastí. Oddelok, ktorý vysádzame, 
by mal ma� väèší poèet mladých 
výhonkov a vlastnú koreòovú 
sústavu. Medzi rastlinami necháme 
dostatok miesta na vývoj a rast.
V prípade, že nerobíme zmla-
dzovanie, odstránime všetky 
odkvitnuté výhonky, odumreté 
stonky a listy. Výnimku tvorí 
väèšina tráv a Sedum spectabile 
(Rozchodník nádherný), tieto 
zostávajú dekoratívne aj po 
zhnednutí. Môžeme ich preto 
necha� v záhrade až do jari.

KRY A ŽIVÉ PLOTY
     Tvarovanie živých plotov sa 
snažíme urobi� do septembra (v 
závislosti od regiónu). Èerstvé 
rezné rany sú citlivé a mráz môže 
dreviny vý razne poškodi� .   
Hnednutie ihliènanov zvnútra (od 
kmeòa) je prirodzené a nemôžeme 
tomu úplne zabráni�, zmierni� 

hnednutie sa dá použitím horkej 
soli (prípravok bežne v predaji).

Pred zimou nesmieme 
zabudnú� na dreviny citlivé na 
mráz. K nim patria predovšetkým 
japonské javory, mladšie cédre, 
cyprušteky... Stromèeky balíme 
do jutoviny alebo geotextílie. 
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RUŽE KRÍKOVÉ VE¼KOKVETÉ:

RUŽE KRÍKOVÉ MNOHOKVETÉ-POLYANTKY:

RUŽE �AHAVÉ

CHRISTIAN DIOR sýtozamatovoèervená, NOTTINGHAM rumelkovoèervená, 
KARDINAL purpurovoèervená, BLACK LADY tzv.èierna pani, INGRID BERGMANN 
tmavoèervená, LIDKA jasnoèervená, LANDORA žiarivožltá, AMBER QUEEN sýtožltá, 
AMBASSADOR marhu¾ová,  DIE WELT lososovo oranžová,  GLORIA DEI zlatožltá s 
ružovoèerveným okrajom, CHICAGO žltoèervená, KRONENBOURG sírovožltá-
purpurovo èervená, NEUE REVUE žltoèervená,  FOLKLORE žltooranžová, ROSSINI 
jemne ružová, VIVALDI svetlo ružová, QUEEN ELIZABETH bledo ružová, BALLET 
tmavo ružová, MAINZER FASTNACHT svetlo fialovomodrá, THE LADY medovožltá, 
MESSAGE krémovobiela, PASCALI biela

PUSSTA tmavo èervená, TRAVEMUNDE jasno èervená, EUROPEANA èervená, ANNA 
COCKER žltooranžovoèervená, FRESIA žltá, LIU ružová, MARGARET MERILL biela

:
SYMPATHIE tmavoèervená, SUPER EXCELSA karmínovoèervená, GOLDEN 
SHOWERS žltá, WARM WELCOME oranžová, SIEBER sýto ružová, SWANY biela

   Aktuálna ponuka 

K ružiam, ktoré poèas roka predávame 
ako kontajnerované, pribudnú 
vo¾nokorenné:

V polovici októbra nastáva èas predaja vo¾nokorenných ovocných stromov. 
Zabezpeèili sme pre vás široký sortiment:
JABLONE: Vista Bella, James Grieve Red, Prima, Golden Delicius, Gala, 
Idared, Jonagold, Braeburn, Fuji, Šampion, Rubín, Mutsu, Gloster, Quinte, 
Melodie, Florina
HRUŠKY: Williamsova, Clappova, Konferencia, Lucasova
MARHULE: Maïarská, Vesna, Vestar, Ve¾kopavlovická, Vesprima, Barbora
ÈEREŠNE:  Kordia, Karešova, Van, Burlat
VIŠNE: Újfehértoi Fürtös, Érdi Bõtermõ
SLIVKY: Èaèanská lepotica, Èaèanská raná, Gabrovská, Valjevka, Stanley
RINGLOTY: Altanova, Zelená

okrem toho: 
nektarinky, ázijské hrušky, kiwi, 
moruše, orechy, gaštany, josta, ríbezle, 
egreše, maliny, èernice, jahody, liesky, 
mandle, arónia, zemolez...



11 Z našej škôlky

Abies Concolor

od 80 cm (850,- Sk) po 175 cm 

(1850,-)-
Chamaecyparis l.Alumigold80-100 cm - 420,-60-80 cm - 350,-
Chamaecyparis l.Columnaris

od 80 cm (380,-) po 125 cm (480,-)
Chamaecyparis pis. Plumosa40-60 cm 180,-
Chamaecyparis pis. Filifera40-60 cm 280,-30-40 cm 150,-
Chamaecyparis l.Elwoodiiod 80 cm (350,-) po 125 cm (550,-)
Juniperus Skyrocket125-150 cm 550,-
Juniperus Seuecica 80-100 cm -330,-
Picea Pungens 60-80 cm - 480,-

Obe naše predajne sú pravidelne 

zásobované poèas celej sezóny. 

Na jeseò  však pribúda tovar     

z našej rastlinnej škôlky - tzv. 

balovky. Rastliny sú práve 

vybraté z pôdy, koreòový bal    

v jute pripravený na výsadbu. 

Pinus Nigra

od 80 cm (450,-) po 125 cm ( 650,-)
Taxus Hilli 100-125 cm - 580,-
Taxus Zold 60-80 cm - 350,-
Thuja Danica 50 cm - 320,-
Thuja Holmstrup80-100 cm 480,-60-80 cm 420,-
Thuja Sunkist125-150 cm 750,-100-125 cm 550,-
Thuja pl. Zebrina100-125 cm 450,-80-100 cm 350,-
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952 01 Žitavce 149tel.: 037 788 22 55, fax: 037 788 20 78www.isolabella.sk, info@isolabella.sk
Záhradné centrá:Žitavce 149, tel.: 037 788 22 55Nové Zámky, Výpalisko 35, tel./fax 035 642 84 57

Pustom Chotári dala vybudova� 
š¾achtická rodina Jesenských 
okolo roku 1820 a bol sídlom 
š¾achtickej rodiny Szirányii - 
Ot m . Neskôr ho odkúpil 
barón Henrik Lindelóf, ktorý ho 
koncom storoèia prestaval a 
zväèšil v duchu neoklasicizmu.

ö ös

     V súèasnosti Kaštie¾ spravuje 
firma Ekostavby s.r.o. Nitra, 
ktorá sa v zachovaných èastiach 
snaží prinavráti� objektu jeho 
pôvodnú umelecko-historickú 
hodnotu a naplni� jeho priestory 
a pri¾ahlý park zodpovedajúcim  
spoloèenským  a kultúrnym 
využitím.
    Pre nás bolo c�ou, že sme sa 
mohli podiela� na úprave parku a 
prispie�  tak k naplneniu 

uš¾achtilých cie¾ov.
      Ak h¾adáte miesto na oddych, 
šport, alebo vás láka súèasné 
vý tvarné  umenie  (drevo ,  
keramika), kaštie¾ v Beladiciach 
Pustom Chotári je pre vás to 
pravé.

Kaštie¾ v Beladiciach


