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URBANO VRTNARJENJE

Vsako leto v predprazničnem času zasledimo ponudbo rezanih jelk 
in smrek za božično-novoletno okrasitev. V najbolj priljubljen izbor 
se zagotovo uvršča kavkaška jelka, ki jo imenujemo tudi nordijska. Za 
praznično drevo pa lahko uporabljamo tudi koloradsko, korejsko jel-
ko, omoriko, navadno jelko ter srebrno in navadno smreko. Smreka je 
po ljudskem izročilu čaščena kot drevo, ki ohranja vero v večno življe-
nje, blaginjo in rodovitnost. Prav bi bilo, da bi tudi v današnjem času 
bolj cenili to izročilo in da bi, namesto da se ujamemo v potrošniške 
zgodbe, drevesce postavljali s tem izvornim namenom.

Pomembno je tudi, da smo do dreves spoštljivi in preverimo njihov 
izvor. Nikar ne kupujmo na »črnem trgu«, ampak zaupajmo ponudni-
kom živih rezanih dreves, ki so bila gojena prav za namen praznič-
nega okrasa. Tako ne bomo delali škode v gozdu, saj so taka drevesa 
gojena na plantažah.

Postavimo naravno praznično drevce
Praznični december je zagotovo eden izmed najbolj zabavnih mesecev leta, pri 
tem pa ima posebno mesto tudi okrasitev božično-novoletnega drevesca. Gre 
za tradicijo, ki povezuje družine, zato je pomembno, kakšno drevo postavimo v 
svoje družinsko središče. Najlažje je morda res, da se zapodimo med trgovinske 
police in si izberemo svoj kos cenene iglaste plastike iz Kitajske, a s tem praznike 
oropamo za njihovo izvorno čarobnost. Nobenega nadomestila ni za čisto pravo, 
dišečo in žametno zeleno drevo iz narave, ki razvaja vse naše čuti in poskrbi za 
nepozabne občutke. Dovolite si doživeti ta potencial, pri tem pa bodite ozaveščeni 
in odgovorni ter izbirajte le tista rezana drevesca, ki so gojena v ta namen.

Rešitev pred odpadanjem iglic
Morda najbolj nadležni del božično-novoletnega okrasa so iglice, ki 

se počasi usipajo iz praktično vsakega iglastega drevesa. Dobra novi-
ca je, da usipanje lahko preprečimo ali vsaj močno upočasnimo. To 
dosežemo tako, da spodnji odrezani del drevesa postavimo v vodo, 
ki naj bo visoka le nekaj centimetrov. V vrtnarijah in vrtnih centrih 
izberite stojala, ki omogočajo takšen način namakanja rezanega pra-
zničnega drevesa. Vsi, ki imate dovolj ročnih spretnosti, lahko stojalo 
izdelate tudi sami. Iglice bodo na navadni rezani smreki odpadle prej 
kot pri jelki. To se zgodi zato, ker je v notranjih ogrevanih prostorih 
toplo in rastlina ves čas izgublja vlago. Rezane jelke, med njimi tudi 
kavkaška jelka, zelo skromno odmetavajo iglice, zato so jelke bolj pri-
poročljive za notranje ogrevane prostore kot navadna smreka.

 Kako ravnati z živim prazničnim drevcem v loncu?
 Če želimo praznično drevo v loncu postaviti in okrasiti v notranjem 

prostoru, se je treba držati naslednjih pravil. Božično drevo v loncu je 
lahko v notranjem prostoru največ 14 dni, nato ga moramo postaviti 
na zunanjo temperaturo. Če bomo ta čas raztegnili, bo drevo začelo 
odganjati iz brstov, odpadati pa mu bodo začele tudi iglice.

Ker je zrak v notranjih prostorih suh, moramo poskrbeti za vedno 
vlažno zemljo. Po 14 dneh bivanja božičnega drevesa v notranjem 
prostoru ga prestavimo na prosto v zavetno lego ob fasado, najbolje na 

Kavkaška jelka zelo 
priljubljeno božično drevo.

Lepa in priljubljena je 
tudi srebrna smreka.

 Jelke so bolj 
odporne proti 

odpadanju iglic.

vzhodno ali severno stran hiše, lahko tudi na teraso ali balkon. Tudi 
takrat rastline ne smemo pozabiti zalivati. Čeprav je zima in se nam 
včasih zdi, da rastlina ne rabi veliko vlage, pa to ne drži. Če pozabi-
mo na redno zalivanje, bo skoraj zagotovo prišlo do zimske izsušitve 
rastline.

Pozimi sadiko zaščitimo pred zmrzaljo, ni pa nujno. Če živimo v 
hladnejših krajih, posodo s smreko zaščitimo s filcem ali slamo ali 
pa jo vkopljemo v kup zemlje. Zgodaj spomladi rastlino postavimo 
na sončno mesto in jo pognojimo z gnojilom za iglavce. Če opazimo 
rumenenje iglic, rastlino pognojimo z magnezijevim sulfatom. Med 
letom izdatno zalivamo in skrbimo, da se zemlja v lončku nikoli ne 
izsuši. Proti koncu junija še enkrat pognojimo z gnojilom za iglav-
ce, nato pa le še zalivamo vse do konca septembra. V sredini in proti 
koncu oktobra se rast rastline ustavlja in takrat je čas, da jo presadi-
mo v drug, večji lonček. Preveč razrasle korenine odrežemo z ostrimi 
škarjami in drevo posadimo v svež substrat za iglavce, ki mu nismo 
dodali gnojila.

Druge rastline, ki jih uporabimo za praznični okras
 Med drugimi rastlinami za praznični okras lahko uporabimo nava-

dni brin, bodiko in bor. Izbiramo med nižjimi in kompaktno rastoči-
mi sortami. V današnji ponudbi priznanih vrtnih centrov boste zago-
tovo našli primerno zimzeleno drevo za okrasitev. Drevo v loncu bo 
lep okras teras, balkonov, predhišnih prostorov, vhodov in preddverij. 
Zelo lepo lahko božično drevo nadomesti tudi Ilex, bodika ali božje 
drevesce. Več o njej si lahko preberete na straneh od 42–44.

Primer manjšega, 
kompaktnega 

drevesa v posodi.
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Priporočamo, da rastlin, ki nadomeščajo božično drevo, v notra-
njem prostoru ne zadržujete več kot teden dni. Bodika se bo najbolje 
počutila, če jo čim prej vrnemo v zunanje okolje ali jo celo okrasimo 
zunaj. V prazničnem decembru jo opazimo tudi na okrasnih prtih in 
papirnatih prtičkih.

 
Iglavcev nikoli ne sekamo v naravi
 Prazničnih smrek, jelk in borov za božični okras ne sekamo v goz-

dovih. Kupljeni iglavci za praznični okras se gojijo na plantažah in 
drugih območjih, kjer ne škodujejo gozdovom in naravi. V naravnih 
okoljih praviloma ne najdete lepo obraščene smreke. Še več težav bi 
imeli z iskanjem primerno rastoče jelke. Jelke rastejo praviloma bolj v 

Uporabimo lahko tudi 
bodiko ali božje drevce.

Izbor iglavcev v loncih, ki so idealni za praznično okrasitev
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senci in so pretegnjene, v spodnjem delu pa gole. To še posebno velja 
za mlade jelke. Opažamo, da v gozdu največkrat sekajo mlade, lepo 
raščene smreke, ki so običajno bolj vitalne in jim je v prihodnosti na-
menjena pomembna vloga. Če kupujete na tržnici, kupujte žive smre-
ke, ki imajo nalepko Zavoda za gozdove Slovenije in so certificirane. 
Ozaveščeni kupec naj kupuje le tista rezana drevesa, ki so posekana 
v skladu s pravili in dovoljenji. Tako drevo je bilo posekano tam, kjer 
gozdu ne delamo škode. Veliko dreves v tem času tudi uvozijo s severa 
Evrope, kjer na plantažah gojijo različne vrste jelk in smrek.

Plastični ponaredki naj ne izpodrinejo tradicije in 
ljudskega izročila

Če se tržimo tradicije in ljudskega izročila, se vselej ognemo na-
kupu plastičnih prazničnih smrek. Plastična novoletna smreka je za 
okolje mnogo bolj oporečna od naravne. Za plastično smreko je bilo 
porabljenih veliko umetnih materialov, kar zagotovo ne spada v oko-
lje ekološko ozaveščene družbe. Vprašljivi sta tudi reciklaža in dolga 
pot do naših domov. Okolje je bolj obremenjeno z instantnim ume-
tnim nadomestkom kot z naravnim božičnim drevesom, gojenim na 
plantažah v Sloveniji in Evropi.

Iglavcev ne sekamo v naravi.


