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Cvetje se lahko prodaja »samo«, lahko pa ga na prodajni poti pospremimo z zanimivo zgodbo. 

V času, ko vsi hitimo, je lepo, da si vzamemo čas za stranke in jim nakup popestrimo s prijetnim 

klepetom o cvetju, posebnostih okrasnih rastlin in o novostih na hortikulturnem tržišču. To je 

cvetličarjeva konkurenčna prednost, saj ni le prodajalec cvetja, ampak strankin svetovalec in 

vezni člen med njo in okrasnimi rastlinami ter cvetličnimi dekoracijami. Tako vam bomo v 

rubriki Zgodbe iz ozadja posredovali zanimivosti iz hortikulturnega sveta. 

Flowers can just be sold or the sales can be accompanied and increased by an interesting story. 

In times when we all hurry, it might be nice to take time for the customers and variegate the 

purchase with a nice talk about flowers, special features of decorative plants and novelties in 

the horticultural market. It is the florist's competitive advantage to be more than vendor. He is 

actually a customer's adviser and link beetween him/her and decorational plants and flower 

decorations. So the column »Background stories« shall present some interesting stories from 

the world of horticulture. 

 

Nagelj (Dianthus) – Ga res poznamo? 

Grški botanik Theopharastus je pri imenovanju nageljna uporabil grški besedi – »Dios«, kar 

pomeni bog Zevs in »anthos«, kar pomeni cvet. Tako je bil nagelj znan kot božji cvet. 

Simbolika  

Nagelj je postal zelo priljubljena cvetlica, saj je na voljo v različnih barvah. V splošnem so 

nageljni simbol za očarljivost, privlačnost in žensko ljubezen. Lahko pa simboliko nageljnov 

pogledamo tudi bolj podrobno: 

- Nagelj rožnate barve  izraža materinsko ljubezen. 

- Svetlo rdeči nageljni so simbol za občudovanje. 

- Temno rdeči nageljni pomenijo globoko ljubezen in naklonjenost ženskam. 

- Beli nageljni izražajo čisto ljubezen in srečo. 

- S pisanimi nageljni lahko izkažemo obžalovanje. 

- Škrlatni nageljni so simbol sprememb. 

- Rumeni nageljni izražajo razočaranje in potrtost. 

 

Zanimiva dejstva 

 

- Domovina nageljnov je Evrazija. 

- Prvi zgodovinski zapisi o uporabi nageljnov datirajo v grško-rimsko obdobje, ko so jih 

uporabljali pri izdelovanju pletenic (girland). 

- Za komercialno uporabo so jih začeli gojiti od 1954. leta naprej, pred tem pa so veljali za 

eksotično cvetlico. 

 



Botanika 

 

Enocvetni nagelj (Dianthus caryophyllus) ima 5 zraslih venčnih listov Novejši hibridi imajo 

najmanj 40 različno obarvanih cvetnih listov, ki tvorijo bogate velike cvetove premera od 6 do 

8 cm. Robovi cvetnih listov so značilno nazobčani. Stebla so močna, na kolencih (nodijih) parno 

rastejo majhni ozki zaviti listi. Obarvani so od zelene do sivo modre ali vijolične barve. 

 

Vir: www. Flower council, 

http://www.theflowerexpert.com/content/mostpopularflowers/carnations 

 

 

 
Slika 1: Lepljenje posameznih cvetnih listov v poročni šopek 

 

 

 
Slika 2: Nagelj - sredina stiliziranega cvetja 



 

 

 
Slika 3: Nov dizajn z nageljni 

 

 
Slika 4: Zamenjana vloga zelenja in cvetov nageljnov 


