
Kako posijati i uzgojiti jednostavnu
biljku

(bijelu djetelinu)

Ovdje ćemo vam pokazati na koji način i vi možete posijati i uzgojiti neku jednostavnu
biljku poput djeteline ili pšenice. Mi smo odabrali bijelu djetelinu, pa ćemo vam u nastavku
pokazati kako smo ju pripremili i posijali te kako je izrasla.

Da bi nam izrasla bijela djetelina prvo moramo pripremiti sjeme.



U čašu u kojoj smo pripremili sjeme ulijemo malo vode, dovoljno da prekrije dno čaše i
sjemenje.

Sjeme preliveno vodom ostavili smo jedan dan kako bi upilo vodu. Nakon jednog dana iz
sjemenja su se pojavile klice.



Kad sjeme pusti klice vrijeme je za sadnju. Da bi posadili sjeme djeteline potrebno je
pripremiti posudu i zemlju u koju ćemo djetelinu posijati.

Mi smo uzeli plastičnu posudu koja je prozirna kako bi kasnije mogli pogledati ako djetelina
ima dovoljno vode.

U posudu smo potom stavili zemlju za sadnju.



Zemlju smo pažljivo rasporedili po cijeloj posudi, ali ju nismo napunuli do vrha.

Prije nego ju napunimo do vrha moramo posijati sjeme. Sjeme ćemo rasporediti tako da ima
mjesta za rast.



Nakon što smo nazemlju stavili sjeme, prekrijemo ga s ostatkom zemlje. Posudu tako
napunimo do vrha.



Zemlju potom zalijemo vodom. Ne smijemo zalijati s previše vode jer previše vode može
naštetiti sjemenju i biljci.



Našu zalivenu djetelinu nakon toga možemo staviti na osvjetljeno mjesto, najbolje negdje
gdje će ju obasjati sunce.

Nakon jednog ili dva dana naša će se djetelia probiti kroz zemlju i pokazati svoje zelene
listove.



Kako bi naša djetelina i dalje rasla moramo ju zalijevati svaki dan.

Kroz nekoliko dana možemo pratiti rast naše djeteline.







Ovoliko je izrasla naša djetelina nakon 10 dana.

Sada samo moramo provjeriti posoji li između ovih djetelina koja s četiri lista. Ako ne
znate, postoje brojne legende o djetelini s četiri lista.

Jedna legenda kaže da će onaj tko pronađe djetelinu s četiri lista u ponoć naslijediti veliko
bogatstvo, a ako bi ju držao u kući, njegovu kuću nikad ne bi pogodio grom.



Druga legenda kaže da ako pronađeš djetelinu sa četiri lista i staviš ju između stranica
knjige ili ju postaviš na šešir da ćeš biti sretan cijelog života.

Treća legenda kaže da svaki list ove djeteline ima svoje značenje: prvi je za nadu, drugi za
vjeru, treći za ljubav, a četvrti za sreću.

Četvrta legenda kaže da je Eva donijela djetelinu s četiri lista iz raja. Njezina četiri lista
predstavljaju četiri godišnja doba i četiri strane svijeta. Predstavlja četiri osnovna elementa
života: zemlju, zrak, vatru i vodu.

A sad pokušajte vi! Odaberite sjeme djeteline, pšenice, graha ili neke druge jednostavne
biljke te ju pokušajte uzgojiti kod kuće.


