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Ko kupimo šopek se nam zgodi, da cvetje kaj hitro ovene. Zakaj? Kaj je lahko vzrok, da pri nas 

doma šopek ne zdrži vsaj teden dni? 

Seveda je trajnost šopka odvisna od kakovosti cvetja in od 

sort rezanega cvetja iz katerega je šopek narejen. Pa vendar 

s predpostavko, da smo dobili ali kupili šopek iz svežega 

kakovostnega cvetja. Kaj narediti? Prva napaka se vam lahko 

zgodi, da ne naredite svežega reza. Kljub temu, da je 

cvetličar pred vami cvetje spodrezal, je nujno potrebno šopek 

še enkrat spodrezati. Če uporabljamo škarje, potem morajo 

res dobro rezati. V nasprotnem primeru steblo na koncu 

stisnemo in posledično stisnemo vodovodne cveti v steblu. 

Cvet ne more nemoteno piti vode in propade. Tako je 

najbolje, da se spodrezuje s čistim ostrim nožem z ravnim 

rezilom. Tako pomembno kot spodrezovanje je tudi higiena. 

Obvezno mora biti nož čist, kot tudi posoda, vaza v katero 

bomo dali cvetje. Najboljši material iz katerega so narejene 

vaze glede trajnosti cvetja je steklo. Steklo ni porozno, lahko 

se ga opere kar v pomivalnem stroju, kjer se tudi razkuži.  

 

V drugih posodah, ki so narejene iz drugih materialov, npr.: 

plastičnih materialov, ki niso odporni na višje temperature ali iz 

kovin ali iz gline, se lahko v notranjih stenah posod, ki jih nismo 

razkužili zadržujejo bakterije. Plastične vaze, ki jih moramo čistiti 

na roke, ker jih zaradi materiala ne moremo dati v pomivalni stroj, 

lahko v notranjosti odrgnemo in na teh mestih se kaj hitro 

razmnožijo bakterije. Sploh je vprašljiva čistoča vaz na grobovih. 

Če pomijemo vazo le z vodo, so bakterije ostale v notranjosti in to 

je propad šopka. Bakterije se namreč hitro razmnožujejo in zaprejo 

vodovodne cevi v steblih. Zato cvetje hitreje propade. Poleg tega 

večkrat vidimo neočiščena stebla, kjer zelenje plava v vodi. Tako 

listje gnije in hranila za bakterije se sproščajo. Zato je nujno 

potrebno da se stebla očistijo do koder seže voda. Posebno je 

potrebno paziti pri nageljnu, da se listi okoli kolenc na steblu 

temeljito odstranijo in se steblo poševno spodreže med kolenci.  

 

 

 

 



Pomladni šopki, sploh, če jih naredimo doma, največkrat 

vsebujejo tudi narcise. Pri tem je dobro vedeti, da so izjemno 

strupene, saj vsebujejo različne alkaloide. Njihov vonj lahko 

povzroča glavobole, izcedek iz stebla pa dermatoze na rokah. 

Strupen izcedek iz stebel narcis vpliva tudi na stanje drugih 

cvetlic v šopku. Ostalo cvetje hitreje premine, predvsem pa 

imajo negativni vpliv na vrtnice. Temu se delno izognemo 

tako, da jih najprej pustimo 24 ur same v vazi. V vodo se 

izloči strupena sluz. Nato narcise kombiniramo z drugim 

cvetjem, vendar njihovih stebel ne smemo ponovno 

spodrezati. 

 

 

 

Sedaj smo spoznali, da je najpomembneje uporabljati čiste vaze in 

ostre nože, hkrati pa moramo v vodo dati hranila za sveže cvetje. 

Ko to naredimo je še ena stvar, ko največkrat naredimo napako. 

Postavimo šopek poleg sklede s sadjem. Iz sadja izhaja etilen, ki 

povzroča hitrejše zorenje cvetja oz. cvetje hitreje premine. Tako 

raje postavimo skledo s sadjem na pult, medtem ko je na mizi 

glavni okras šopek.  

 

 


