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Instrukcja wysiewu nasion agaw i juk
Nasiona agaw i juk są zazwyczaj płaskie, małe i czarne. Do wysiewu nasion agaw można
zastosować paletki wysadowe lub zwykłe plastikowe doniczki. Do siewu nasion
stosujemy ziemię kokosową lub specjalną ziemię do nasion dodatkowo wymieszaną pół
na pół z drobnym piaskiem. Do pojemnika wsypujemy ziemię, do ok. 7/8 wysokości. Na
wierzchu układamy nasiona. Nasiona agaw i juk są małe i płaskie, dlatego przysypujemy
ziemią tylko minimalnie, na 1-2 mm. Nie należy ich zbyt mocno dociskać. Nasiona agaw i
juk kiełkują w temperaturze ok. 20°C.
Wysiane nasiona spryskujemy wodą. Lepiej nie podlewać ich konewką, aby nie zostały
przez strumień wody wypłukane z ziemi. Doniczki przykrywamy przezroczystą folią.
Ustawiamy je w ciepłym i jasnym miejscu, np. zimą na grzejniku, latem w szklarni lub
parapecie. Siewki mogą pojawić się już po 4 dniach, normalnie jednak pokazują się po 68dniach. 1-3 razy na tydzień wietrzymy doniczki – ściągamy na chwilę folię. Całkowicie
zdejmiemy ją, kiedy pokażą nam się siewki.
Kiedy pojawią się pierwsze siewki ograniczamy także podlewanie. Zobaczymy wtedy, że
ziemia teraz szybciej wysycha i siewki pobierają już wodę. Ważne jest jednak szczególnie
przy młodych roślinach, aby podłoże nigdy całkowicie nie wyschło. Siewki agaw i juk
zaczynają od jednego listka, który jest wydłużony i walcowaty. Często na końcu ma jeszcze
łupinkę nasiona, która po czasie sama odpadnie. Po 2-4 tygodniach pojawia się drugi liść,
który już bardziej przypomina ten agawy czy juki. Dopiero trzeci liść ma już małe ząbki (jeśli
miała je roślina-matka).Sadzonki dają same znać czy mają za dużo światła czy za mało. W
pierwszym przypadku nabierają purpurowego odcienia, w drugim bledną. Ważne jest jednak,
aby nie zmieniać im od razu stanowiska z ciemnego na jasne, tylko zrobić to stopniowo.
Kiedy wyrośnie nam już trzeci liść, rośliny zaczynają powoli przypominać swoich rodziców.
Najtrudniejsze chwile mają już za sobą, możesz teraz obserwować jak rozwijają się we
wspaniałe rozety.
Powodzenia w uprawie!
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