
 

AKO NA TO:   STAROSTLIVOSŤ O VIANOČNÝ STROMČEK V KVETINÁČI 

 Na izbové podmienky treba stromček postupne privykať. Najprv ho umiestnite 

do miestnosti, kde je svetlo a chladno, napríklad na schodište alebo do zimnej záhrady. 

Do izby ho preneste až tesne pred sviatkami, odporúčame 1 - 7 dní pred Štedrým dňom. 

Umiestnite ho čo možno najďalej od radiátorov či kozuba. Čím kratší čas bude 

v prekúrenej miestnosti, tým je väčšia pravdepodobnosť, že to prežije,  preto nieje 

vhodné ho ponechávať v interiéri viac ako 20 dní, no všetko závisí od interiérovej teploty. 

Stromčeky potrebujú predovšetkým primeranú zálievku. Pôda v nádobe má byť neustále 

vlhká, ale nie premočená. Určite nezaškodí ani zvýšenie vzdušnej vlhkosti, ktorú 

dosiahnete aj občasným rosením stromčeka vodou. Ak pri dotyku opadáva veľké 

množstvo ihličia je najvyšší čas strom presunúť do exteriéru. Po sviatkoch je potrebné  ho 

postupne privykať na vonkajšie teplotné podmienky a v nasledujúcej sezóne ho zasadiť 

do záhradky alebo si ho môžeme ponechať ako ozdoba balkóna či terasy. Ak je totiž 

stromček v teplotných podmienkach okolo 24 – 26 °C dlhší čas, začne sa správať ako 

na jar, teda začne vytvárať nové prírastky, a keď ho vyložíme naspäť von, kde je teplota 

okolo nuly alebo pod nulou, všetky nové nevyzreté pletivá zamrznú, preto dbáme na to, 

aby strom v interiéri nezačal rašiť. Ak ho chcete použiť ako vianočný stromček ešte aj 

na budúci rok, nájdite mu vhodné miesto na balkóne, terase či záhrade. Majte na pamäti, 

že v nádobách bude vyžadovať oveľa väčšiu starostlivosť, ako keď ho zasadíte 

do záhradky. S výsadbou však dlho neotáľajte, najvhodnejšie je hneď z jari, kedy sú ešte 

rastliny vo vegetačnom pokoji. Ak máte skôr vápenitú pôdu, do výsadbovej jamy nasypte 

kyslú rašelinu, dobre ju premiešajte zo záhradnou zeminou alebo použite substrát určený 

na výsadbu okrasných drevín. Stromček opatrne vyberte z nádoby, postavte ho do jamy 

a napustite jamu plnú vody. Keď voda vsiakne, koreňový bal treba obsypať zeminou 

a poriadne pritlačiť. Stromček po výsadbe nezabudnite polievať, ihličnany „dýchajú“ aj 

v zime, čiže potrebujú stály prísun vody. A to hlavne, keď je slnečné a mrazivé počasie. Na 

jar, keď sa počasie oteplí, odporúčam pohnojiť ho špeciálnym hnojivom na ihličnany, 

najlepšie vodorozpustným vo forme zálievky. 

 

 

 


