Vas zanima kdaj je optimalni čas za setev božičnega žita? Seme
je pred setvijo dobro namočiti v vodi. Setev opravite v mah,
zemljo ali vato in postavite na svetlo okensko polico. Mlade
rastline redno pršite z vodo in po potrebi prikrajšajte na željeno
višino. Božično žito v decembru krasi številne mize, okenske
police, postavimo ga tudi v bližino jaslic.

KDAJ JE NAJBOLJE SEJATI BOŽIČNO ŽITO?
Danes božično žito najbolj pogosto sejemo na dan sv. Lucije, ki goduje 13. decembra. Včasih
so bile hiše bolj hladne in so setev opravili 4. decembra, na dan sv. Barbare. V Sloveniji ga
sejemo tudi na Marijin praznik, 8. decembra. Optimalni termin setve je odvisen predvsem od
ogrevanja v stanovanju ali hiši.

PRVI DAN NAMOČIMO SEME PŠENICE V VODO
Dan pred setvijo božičnega žita seme pšenice namočimo v vodo in
ga namakamo 24 ur. Tako pomagamo semenu, da hitreje kali.
Lahko ga namakamo tudi samo čez noč, predvsem pa pazimo, da
ga v vodi ne zadržujemo predolgo.

NASLEDNJI DAN ODCEDIMO ODVEČNO VODO IN POKRIJEMO S FOLIJO
Seme stresemo čez cedilo, ki
ga postavimo na kozarec in
pustimo, da se odvečna voda
dobro odcedi. Odcejeno
seme dodatno speremo s
hladno vodo in pustimo v
kozarcu še en dan. Seme čim
manj pretresamo, da ne
poškodujemo kalčkov.

TRETJI DAN PRIČNEMO S SETVIJO SEMENA
Semena sejemo na mah, zemljo, žaganje ali mokro vato ter pazimo, da ga ne sejemo
pregosto. Tako so listi pšenice v času božiča najlepši.
Sledi prekrivanje semena s časopisnim papirjem, ki ga namočimo z vodo ali zemljo.
Uporabite lahko tudi papirnate brisače, ki jih uporabljamo v gospodinjstvu ali bombažno blago.
Predvidevamo, da se bodo kalčki najmanj oprijemali časopisnega papirja. Pšenice na mahu in
vati običajno ne prekrivamo.

PREPROSTA IDEJA ZA DEKORACIJO
Posodo po želji okrasite s trakom različnih barv, v samo sredino pa lahko postavite svečo.
Najbolj pogosto izbiramo rdečo barvo traku, pri sami izbiri posode pa pazimo, da se ujema z
zeleno barvo žita, svečo in trakom. Lahko se tudi poigramo z našo domišljijo in ustvarimo
unikatne izdelke.

BOŽIČNO ŽITO POSTAVIMO NA OKENSKO POLICO
Pšenica najhitreje raste na okenski polici pri sobni temperaturi okrog 20 stopinj C. V primeru,
da raste prehitro jo postavimo v hladnejši prostor, saj s tem upočasnimo rast in omogočimo
božičnemu žitu, da je najlepše v času božiča.

KAKO UPOČASNIMO RAST PŠENICE V POSODI?
Pšenica v toplih prostorih zelo hitro raste. Za upočasnitev rasti jo lahko premaknemo na
zastekljen balkon ali hladnejši vetrolov. Tako upočasnimo rast, da bo najlepša ravno v
božičnem času. Pozorni smo tudi na to, da posodico z žitom večkrat obračamo, saj bo s tem
rast listov lepša in pokončna.

VEČKRAT DNEVNO PRŠIMO Z VODO
Božičnega žita nikoli ne zalivamo. Bolje je, da ga pršimo z vodo in to enkrat ali dvakrat na
dan. Lahko tudi večkrat, če je v bližini radiatorja. V primeru zalivanja pazimo, da voda ne
zastaja v posodi. Za najlepše božično žito je najbolje poskrbeti za redno pršenje s pršilko.

KAKO DOLGO OHRANIMO BOŽIČNO ŽITO V POSODI?
V primeru, da božično žito hitro raste in postane
previsoko, ga prikrajšamo z ostrimi škarjami. To lahko
naredimo enkrat ali dvakrat. Tako podaljšamo njegovo
obstojnost do 6. januarja, ko praznujemo spomin prihoda
treh kraljev, Gašperja, Mihe in Boltežarja.
V hladnejših prostorih lahko božično žito hranimo tudi do
svečnice, ki se koledarsko ujema z 2. februarjem.

BOŽIČNO ŽITO NEKOČ IN DANES
Danes je božično žito predvsem praznični okras, ki krasi številne slovenske domove. Včasih so
verjeli, da je podoba božičnega žita na božični dan, napoved za letino v prihodnjem letu. V
krščanskih družinah božično žito običajno postavimo pod jaslice. V ostalih domovih krasi
decembrske vetrolove, mize ali okenske police.

Povzeto po Zeleni svet.

