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Instrukcja wysiewu nasion bananowców
Przed wysiewem
Nasiona bananowców z gatunku Musa są nieco mniejsze od orzecha laskowego i bardzo
twarde. Przed ich wysiewem dobrze jest moczyć je w ciepłej (nie gorącej) wodzie przez 12 dni. Dzięki temu skorupka nasion nieco zmięknie i skróci i tak już dość długo czas
kiełkowania. Nasiona bananowców kiełkują nawet do kilku miesięcy. Ale czasami pierwsze
siewki widać już po 3 tygodniach.
Ziemia
Do wysiewu nasion bananowców należy użyć ziemi lekkiej, przepuszczalnej i koniecznie
ubogiej w składniki odżywcze. Jest to warunek dobrego rozwoju korzeni rośliny. Polecamy
w tym celu użycie ziemi kokosowej, która łatwo przepuszcza wodę, ale także długo
utrzymuje wilgoć i nie ma żadnych substancji odżywczych. Wartość pH ziemi nie powinna
przekroczyć 7. Można też użyć torfu lub ziemi do wysiewu nasion. Aby upewnić się, że
ziemia nie zawiera szkodników czy grzybów można przed jej użyciem rozgrzać ją w
piekarniku lub w mikrofalówce, w naczyniu żaroodpornym. 15 minut w temperaturze
minimum 160 °C. Przy czym ziemia powinna być lekko wilgotna. Naczynia nie można
przykrywać szczelnie, aby para wodna mogła swobodnie ulatniać się. Poza tym byłoby to
niebezpieczne, bo para mogła by rozsadzić naczynie! Jednak nieco je przykryć trzeba, aby
ziemia nie utraciła zbyt wiele wilgoci. Dobrze nadają się do tego celu kuchenne naczynia
żaroodporne
z
przykrywką.
Wysiew
Na dno doniczki lub innego pojemnika, w którym wysiewać będziemy nasiona, wysypujemy
warstwę drenażu, np. keramzytu. Później wsypujemy ziemię i lekko dociskamy. Nasiona
wkładamy na głębokość 2-3 cm i także lekko dociskamy. Podlewamy dość obficie letnią
wodą.
Uprawa
Doniczkę ustawiamy w ciepłym miejscu. Może ono być zupełnie ciemnie aż do momentu,
kiedy pojawi się siewka. Na doniczkę można nałożyć przezroczysty foliowy woreczek.
Dzięki temu nieco podniesiemy temperaturę i ograniczymy parowanie wody. Zazwyczaj nie
potrzeba już wtedy podlewać nasiona przez kilka tygodni. Od czasu do czasu należy zdjąć
folię dla przewietrzenia. Całkowicie folię zdejmujemy jak tylko pojawi się siewka. Najlepsza
temperatura do kiełkowania to 25-30 °C. Temperatura nie powinna być wyższa. Warto
pamiętać, że zimą parapety okienne, nawet jeśli są umieszczone nad grzejnikiem, nie są tak
ciepłe, jak by się mogło wydawać. Wówczas warto najpierw sprawdzić jaka temperatura
panuje w takim miejscu. Najlepiej wysiać nasiona do małej pokojowej szklarenki z
podgrzewanym
dnem.
Podlewanie
Ziemia powinna być zawsze wilgotna, ale nie mokra. Najlepiej do podlewania używać
spryskiwacza. Dzięki niemu będziemy też mogli po południu przy użyciu miękkiej wody
spryskać także listki bananowca. Nie należy tego robić w pełnym słońcu!
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Nawożenie
Siewki nie powinny być w ogóle nawożone. Potrzebne do wzrostu substancje pobierają z
nasiona. Mniej więcej po 2 miesiącach można zacząć słabe nawożenie nawozem płynnym.
Nawozimy raz w tygodniu ¼ zalecanej dawki, również zimą, bowiem młode bananowce nie
wchodzą w okres zimowego spoczynku. Warunkiem jest bardzo jasne i ciepłe pomieszczenie.
Starsze rośliny wolą zimą chłodniejsze kwatery. Nie rosną one w tym czasie i dlatego też nie
nawozimy
ich
i
ograniczamy
podlewanie.
Przesadzanie
Bananowce przesadzamy wtedy, gdy doniczka jest już zbyt mała. Wówczas korzenie będą
wychodzić przez otwory w dnie Nowa doniczka powinna być tylko niewiele większa od
poprzedniej.

Nasiona ciekawych gatunków bananowców możecie kupić na www.oazapalmy.pl

