


Нашата коледна мисия

Понякога се иска малко, за да промениш много. Тази зима посланието на Пощенска банка е да се вгледаме 
в малките, но значими жестове, които ни правят по-добри. „Покани жива елха у дома. С грижа за нашето 
утре!” е нова инициатива на банката, която цели да съхрани природата и да създаде промяна в отноше-
нието към коледните дръвчета. Съвместната кампания на Пощенска банка и фондация „ЕкоОбщност” 
призовава тази Коледа всички българи да отгледат и залесят живи коледни дръвчета. Предлагаме ви 
кратка интерактивна книжка с инструкции за това как да направите най-правилния избор на елха, как 
да се грижите за нея и как да я засадите.

Какъв тип коледно дръвче да изберем?

При покупка на живо коледно дръвче възможностите са две: от пазар или от разсадник. Нашата 
препоръка е да се закупи директно от разсадник - тогава си гарантираме среща с хората, които 
знаят как дървото е отгледано и могат да дадат полезни насоки за грижите за него. 

Ако обаче нямаме такава възможност, при покупката важно е да следим:

• Живите коледни дръвчета са с пръст около корените. 
• Ако са извадени без пръст около корена, дръвчетата няма да могат да се засадят отново!
• Елата и борът имат централна коренова система - ако купувате от тези видове и е прекъснат    
   корен който е по-дебел от 5 см, дървото няма да оцелее. 
• Смърчът има плитка коренова система, която нараства настрани. 

Живите коледни дръвчета се предлагат в два варианта: 

• На бала – с почва около корена, обвита в зебло, или телена кошница.
• В контейнер – твърдостенен съд над 2 л. 

Големината на балата трябва да е не по-малка от 1/3 от височината на дървото. 
Например при височина на дървото 1-1,25 м размерът на контейнера трябва да е не по-малък от 35-40 л.
При височина на дървото 60-70 см контейнерът трябва да е не по-малък от 10 л. При дължина 
на основата на короната 1 м, диаметърът на контейнера трябва да е не по-малък oт 30 см. 

Следването на това правило гарантира наличието на такива корени, които са 
достатъчни за безпроблемното прихващане и развитие на дръвчето след засаждане!

h = 1 m

d = 30 cm d = 35/40 L

h = 1/1,25 m



Как да познаем подходящия корен?

Важно е дръвчето да е живяло поне 1 сезон в контейнера преди да го купим, за да е развило
подходящ корен. Ето 2 трика за познаване:  

• Aко има мъх по повърхността на почвата, това е сигурен знак, че дръвчето е прекарало 
   там поне 6 месеца.
• Kато хванем и разклатим ствола (леко наклоняваме ту на едната, ту на другата страна), 
   трябва да се накланя цялата бала или контейнер, заедно с дръвчето. Това значи, че коренът е
   обхванал пръстта. Ако се клати само фиданката, това значи, че скоро е прехвърлена в пръстта 
   и има много малки шансове да оцелее при засаждане. 

Грижа за дръвчетата в домашни условия

Трябва да осигурим на дръвчето максимално близки до естествените му условия.
След закупуване, дръжте дръвчето на студено. 
Може да се украси на балкона, терасата, двора или в студено помещение. 
Не допускайте да стои в топла стая повече от 2 нощи. 
Внесете го само вечерта на празника. 
Корените му се будят при температура над 5°, а пъпките – над 10°. 
Не забравяйте да го поливате, дори когато е навън! Студът също изсушава почвата.

При украсяване особено важно е пъпките да се пазят от нараняване. Ако се прекърши връхната пъпка, 
дръвчето спира да нараства на височина. След прибиране на украсата е добре да отстраним всички 
телчета и други връзки, които сме ползвали, за да не спират растежа на клонките. 

Най-често допусканата грешка е, че дръвчето веднага се вкарва в топла стая, на свободно простран-
ство пред прозорец, точно до парно или печка. Тогава дръвчето се събужда и започва да се развива 
в нетипичен за него сезон. Заспалите дървета се будят на топло и светло. Когато след празниците 
дръвчето рязко се изкара на студ, то измръзва. Ако продължи да се гледа в стаята, то развива хилави 
клонки и пак не може да се адаптира и да се прихване при засаждане. 



Успешно засаждане 

Дръвчето се засажда при затопляне на температурите. 

Избор на място

В двора - трябва да е на разстояние 3,5 м от оградата. 
Преценете разположението на дръвчето, съобразно потенциалната му височина и 
евентуалното засенчване на къщата и двора. 
Забранено е да се садят дървета в градски паркове и градини, за да не се нарушат
обликът и дизайнът на средата!
Препоръчително е да се садят на определени за това места – попитайте в Общината. 

Успешното засаждане 

Стъпка 1 
Изкопава се дупка, 2 пъти по-широка и по-дълбока от големината на балата.

Стъпка 2 
Наливате вода в дупката и изчаквате да попие.

Стъпка 3 
Ако почвата е глинеста, на дъното на дупката сложете слой чакъл или 
по-едри камъчета. Смесете почвата с пясък.

Стъпка 4
Иглолистните видове предпочитат по-кисела почва - смесете почвата, която ще
поставите около корените, с кисел субстрат или с много иглички, събрани от гората. 

Стъпка 5
Поставете почва върху дренажа, поставете балата, насипете почва около балата, 
а отгоре насипете още 5 см почва. Ако балата е обвита в зебло или дори в телена
кошница, не ги отстранявайте при засаждане. Премахва се само найлонова обвивка. 

c = 2 x a
d = 2 x b



Стъпка 6
Отъпчете добре и полейте!

Стъпка 7
Стабилизирайте дръвчето: малък участък от стеблото се увива със зебло, забиват се 3 колчета
около дръвчето под ъгъл 120° и се връзват за обезопасения със зебло участък на стеблото. 

Стъпка 8
Поливайте дръвчето често 1 г. след засаждането му. През лятото и по-сухите периоди –
минимум по 1 кофа вода на седмица. 

Стъпка 9
Радвайте се на успешно засадено и добре отгледано дръвче! 

5 см посипка

пръст + пясък + иглички

слой пясък

слой чакъл



Препоръчителни иглолистни видове за засаждане

Най-подходящи коледни дръвчета, които след това добре биха намерили своето място
сред природата, са традиционните за България иглолистни видове – ела, смърч и бор. 

Кой вид коледно дръвче да си изберете и как да го познаете

Ела (обикновена и сребриста) 

Красива гъста корона. 
Къси иглички с 2 бели ивици отдолу. 
Игличката е плоска, не може да се завърти
с притриване между 2 пръста. 
Къси, здрави клони, издръжливи на натоварване и украсяване.
Най-устойчива от иглолистните е при засушаване и понася
относително лесно по-топлите температури в стаята.

Смърч (обикновен и сребрист)

Симетрична красива корона. Силни клони. 
Игличката е ромбоидна и може да се завърти с притриване 
между 2 пръста. Листата му съхнат много бързо и падат 
до 1-2 седмици след отсичане на дървото. 
Този процес се ускорява, ако дръвчето е държано на топло. 
Живото дръвче не понася засушаване и листата му окапват.
Игличките ухаят приятно.
Не се препоръчва за украсяване с открити свещички или 
ако в къщата има малки, палави деца. 
Игличките се запалват лесно!



Бяла мура

Рехава корона. Дълги листа. 
Подходяща е за засаждане на по-висока
надморска височина. 

Туя (източна и западна)

Не се препоръчват за коледни дръвчета. 
Клоните са крехки, нееластични
и много лесно се чупят.

Автор: Фондация „ЕкоОбщност”, Росица Маринова-Кулелиева

Бор (бял и черен)

Несиметрична корона.
Рехави клони, развиващи се настрани. 
Дълги иглички.


