
 

 

Živý zakorenený vianočný stromček v porovnaní s „ živím“ zrezaným 

a umelým - ropným vianočným stromčekom. 

 

Živý zakorenený vianočný stromček 

  

• Takto predávaný stromček je vhodný pre tých, ktorý majú priestory na aklimatizáciu ( 

chladná garáž, pivnica, záhrada).  

• Ide o maximálne ekologickú formu predaja, stromček má  šancu na prežitie po skončení 

sviatkov a následnej výsadbe do pôdy na jar. Samozrejmosťou je umiestnenie ďalej od 

kúrenia a primerané zalievanie. 

•  Nieže sa len potešíte počas Vianoc skutočným stromčekom, ale urobíte aj niečo pre 

prírodu, keď stromček vysadíte na záhradu, do parku, či do lesa 

• Živé, črepníkové stromy sú prírodné osviežovače vzduchu. Počas sviatkov príjemne osviežia 

suchý vzduch. Po výsadbe pomáhajú znižovať znečistenie ovzdušia, vytvárajú biotop pre 

hmyz, vtáctvo, obojživelníky a cicavce. 

• Zakorenené vianočné stromčeky vyžadujú menej zdrojov na výrobu ako plastové - ropné. 

• Po Vianociach si môžete urobiť zábavnú rodinnú aktivitu tým, že spoločne vysadíte strom,  

ktorý môže rásť pre budúce generácie. 

•  Takto vysadené stromčeky pomôžu opätovne chrániť pôdu pred vodnou eróziou. 

• Opätovným vysádzaním stromčeka si vytvoríte  spomienky, ktoré pomôžu vašim deťom 

vybudovať základy zodpovedného konania a návratu k prírode a zachovaniu života. 

• Ak si kúpite malý črepníkový stromček, môžete ho znovu použiť ešte ďalších 1-2 rokov, 

potom sa dá opätovne zasadiť do väčšieho kontajnera. 



 

 

• Kúpou stromčeka podporíte miestnych pestovateľov a lokálny priemysel  

 

Živý zrezaný vianočný stromček 

 

• Živé, zrezané vianočné stromčeky sú lepšie ako plastové, pretože sú prirodzené 

• Počas rastu vytvárajú kyslík, kryjú pôdu a poskytujú biotop pre živočíchy 

• Po skončení sviatkov sa dajú opätovne recyklovať a dá sa z nich vytvoriť drevná hmota na 

mulč či kompost 

• Rezané stromčeky sú obnoviteľným zdrojom, pretože sa pestujú na stromových farmách, 

ročne sa vysádzajú a zvyšujú kvalitu ovzdušia počas rastu. 

• Z 200 miliónov vyrezaných stromov, ktoré sa predajú každý rok, 150 miliónov z nich skončí 

v odpadkoch alebo na skládkach. 



 

 

• Približne 15 miliónov z 200 miliónov rezaných vianočných stromčekov je spaľovaných s 

inými odpadmi alebo použitých ako palivové drevo na vykurovanie, len 15 miliónov kusov 

je štiepaných a používaných na mulčovanie. 

• 20 miliónov stromov je nezákonne vyvesených do parkoch, príkopoch a iných miest, kde 

môžu prispieť k nezmyselným lesným požiarom a požiarom obydlí. 

  

 



 

 

 

Umelý vianočný stromček – ropný produkt ( fake Christmas tree) 

  

• Jedinou výhodou tohto plastového výrobku je, že ušetríte financie  

• Plastové stromy sú  nákladne recyklovateľné, sú vyrobené z ropných produktov 

s neznámym zložením, najčastejšie PVC – polyvinylchlorid. Ide o nákladne recyklovateľný 

plast, pri ktorého výrobe vznikajú karcinogény ( dioxíny). 

• Po 5 – 8 rokoch  plastové stromy skončia na skládke, kde sa z nich uvoľňujú  škodlivé 

toxíny, ktoré znečisťujú pôdu, jazerá a rieky. 

• V niektorých krajinách sa plastové stromčeky spaľujú s inými odpadmi, prispievajú k 

znečisťovaniu ovzdušia a nakoniec spôsobujú infekcie dýchacích ciest, astmu a pľúcne 

ochorenia, poškodenie obličiek, neurologické a reprodukčné problémy. 

• Plastové stromčeky neprodukujú kyslík a zároveň nefixujú uhlík v ovzduší 

• Kúpou ropného produktu podporíte zahraničné nadnárodné reťazce a výrobcov v Číne 

• Štúdia kanadskej konzultačnej firmy Ellipsos z roku 2009, ktorá zohľadnila vynaložené 

zdroje a emisie skleníkových plynov pri výrobe umelých stromov, plus dôsledky pre ľudské 

zdravie - konštatuje, že falošný vianočný strom by sa mal používať viac ako 20 rokov, aby 

bol udržateľnejší ako živý. 

 

 


