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Kaljenje žita v decembru 
je prastara šega, ki ima 

svoj čar še danes. Ljudje so 
nekoč verjeli, da pomaga pri 
premagovanju zime in dol-
gih noči, na Slovenskem pa 
so ga gospodinje posejale v 
priprošnji za dobro letino. To 
je eden najlepših naravnih 
okrasov doma, ki je povezan 
tudi z nekaj vraževerja. Lepo 
zraslo mlado božično žito naj 
bi namreč prinašalo obilje in 
dolgo življenje. Je morda res 
kaj na tem?

Sejemo na Barbaro, 
Marijo in Lucijo 
Za božično žito kot okras so 
poleg ječmena in pšenice pri-
merne druge sorodne vrste žit, 
na primer rž, tritikala ali, de-
nimo, pirina semena, ki niso 
brušena. 
Žito posejemo do štiri tedne 
pred božičem, po tradiciji pa 

so najpogostejši setveni dne-
vi god svete Barbare (4. de-
cember), Marijin praznik (8. 
december) in god svete Lucije 
(13. december). Ker so naša 
stanovanja dandanes precej 
topla, priporočam, da s setvijo 
še malo počakate ali pripra-
vljeno posodo postavite na 
svetlo, a nekoliko hladnejše 
mesto. 
Za setev božičnega žita potre-
bujemo dobro pest semen, ki 
jih lahko kupimo ali si jih pri-
skrbimo pri kakšnem kmetu, 
ki ustrezna žita uporablja za 
prehrano domačih živali, kot 
so kunci, kokoši ali konji.

Sejemo v plitve 
okrasne posode
Za setev božičnega žita potre-
bujemo neprepustno okrasno 
posodo, globoko pet do deset 
centimetrov. Primerna je po-
soda kakršne koli oblike v veli-
kosti krožnika iz kavnega ser-
visa ali kakšna večja. Najlepše 

so nekoliko debelejše, glinene 
posode oziroma podstavki za 
cvetlične lonce, večja posoda 
pa bo praviloma zagotavljala 
ustreznejše vlažne razmere. 
Dno posode do višine dveh 
centimetrov pod robom na-
polnimo z rahlo zemljo, za 
substrat, iz katerega bo raslo 
žito, pa lahko uporabimo tudi 
vato. Zemljo oziroma vato lepo 
poravnamo s prsti in rahlo po-
tlačimo, lahko jo tudi že malo 
zalijemo. Seme nato enako-
merno razporedimo po zemlji 

(ali vati) in ga s prsti nekoliko 
vdelamo v substrat oziroma 
poravnamo z zemljo.

Seme poškropimo, 
zalivamo vsak dan
Semena božičnega žita ni 
treba zasuti z zemljo. Ko je 
poravnano s substratom, ga 
zalijemo, še bolje pa je, da ga 
na rahlo škropimo s pršilko. 
Tako se izognemo težavi, da 
bi se semena premikala in zato 
na določenih mestih preveč 
zgostila zaradi toka vode v 
posodo. Pripravljeno posodo 

postavimo na svetlo mesto in 
zalivanje oziroma škropljenje 
ponavljamo vsak dan, pri če-
mer pazimo, da ne zalijemo 
preveč. Zemlja mora biti ves 
čas malo vlažna.
Količina zalivanja je odvisna 
predvsem od toplote v stano-
vanju in izhlapevanja. Žito 
nikdar ne sme stati v vodi. Če 
se to zgodi, je dobro, da od-
večno vodo čim prej odlijemo. 
Klije dobrih deset dni in je v 
ustreznih razmerah prav za 
božič najbolj živahne, zelene 

barve. Če raste prehitro, ga 
lahko porežemo na želeno vi-
šino. Lepa, zelena barva bo ob 
tem nekoliko pobledela ali pa 
posodo postavimo v hladnejši 
prostor. 
Okrasitev lahko ohranimo do 
praznika svetih treh kraljev (6. 
januar), najdlje pa do konca ja-
nuarja oziroma do svečnice (2. 
februar). Ko okrasna funkcija 
božičnega žita mine ali pre-
neha dobro uspevati, posodo 
postavimo na balkon ali na 
vrt, kjer bodo ostanke lahko 
pojedle ptice. ¾

Sveže zelenje za 
decembrski okras
Malo pred božičem, ko vrt zunaj počiva, v semenih skrito življenje 
ozeleni in popestri dom. Lepo mlado žito naj bi po ljudskem 
verovanju v prihajajočem letu zagotavljalo obilje. Ko ozeleni, ga 
postavimo k jaslicam, na okensko polico ali na jedilno mizo. 

PosejMo božično žito

Kali pred našimi očmi
Božično žito lahko sejete vse do sredine decembra. Posodo 
s kalečim žitom postavite na vidno mesto, lahko na okna, 
kuhinjsko mizo ali v jaslice. Poleg žita lahko postavite še 
drugo okrasje, posebno lepo je vse, kar je bolj naravno: 
orehi, storži, adventni venec in podobno, lep kontrast je 
tudi temno rdeč trak okrog glinene posode. 

Količina zalivanja je odvisna 
predvsem od toplote v stanovanju 
in izhlapevanja. žito nikdar ne sme 

stati v vodi. 

Predbožično sejanje žita je v skladu z ritmom življenja v letnem času. 

Mlado žito lahko v pričakovanju božičnih praznikov lepo okrasimo 
in postavimo na vidno mesto.

Pri okrasitvi se božično žito najlepše ujame z jabolki, orehi in drugimi naravnimi okraski in dobrotami. 
Najdete jih na vrtu, v parku in v naravi. Vedno se še najde kakšna zanimivost, ki jo lahko vključite v 
okrasitev.

Na toplem in svetlem mestu začne kaliti že po nekaj dneh.

Enkrat na dan ga poškropimo, pri tem pa pazimo, 
da morebitno odvečno vodo odlijemo.
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