
                                      Stévie Sladká

Výsev semen stévie

Pokud se rozhodnete vysévat všech 20 semen, je vhodné si připravit nádobu o hraně minimálně 15 x
20 cm, či obdobných rozměrů. Nejlépe poslouží nádoba s průhledným víkem (plastové přepravky, 
obal od polárkových dortů apod.). Pokud nebudete mít jednu z těchto nádob, zvolte jinou nádobu 
přes kterou lze přetáhnout igelitový pytlík a utvořit tak semenům vlastní mikroklimatické 
podmínky.

Substrát kupte kvalitní zahradnický s PH neutrálním nebo ještě lépe substrát určený přímo na 
bylinky s přídavkem rašeliny, která ho dělá mírně kyselým. Substrát zvlhčíme odstátou vodou, 
dáme do připravených přepravek a přiklopíme. Je žádoucí nechat substrát usadit alespoň 24 hodin 
na teplém místě. Dojde tak k plnému rozprostření vlhkosti a oživení vyschlé zeminy. Den před 
vysetím semen je dobré napustit vodu i nádobu rozprašovače a nechat ji otevřenou odstát do 
druhého dne, aby došlo k vyprchání chlóru. Připravíme si sáček se semeny , opatrně ho otevřeme a 
semena stévie sladké jedno po druhém  vyséváme ve vzdálenosti 3 cm. Pokud možno se semen 
nedotýkáme, jsou háklivá na infekce či plísně. Na setí používáme nástroj např.pinzetu. Semena 
stévie sladké v žádném případě nezasypáváme substrátem. Stévie je světloklíčivá rostlina, její 
semena musí být tedy vyseta pouze na povrch substrátu s dostatečným přísunem světla. Pokud 
čekáme v následujících 14 dnech špatné světelné podmínky nevyséváme!! Povrch takto osazené 
nádoby jemně zvlhčíme rozprašovačem a zaklopíme průhledným víkem nebo přes misku 
přetáhneme igelitový pytlík. Místo kam sadbovač umístit by mělo mít nejlépe teplotu mezi 24-28 
°C. Dosáhnout ideálních teplot v domácích podmínkách je velmi obtížné, avšak teplota by neměla 
klesat pod 22 °C. Teplota a světlo jsou základní faktory ovlivňující klíčivost semen. Jednou za 2 – 4
dny přepravku otevřeme a zkontrolujeme vlhkost substrátu. Substrát nesmí být přemokřen. Pokud 
se vám bude zdát suchý, jemně zvlhčete rozprašovačem.

Přesazování:

Když rostlinky stevie sladké dosáhnou výšky 3 – 5 cm, je čas stevii rozsadit do květináčů. 
Připravíme si květináč o hraně 10 cm a výšce 10 cm, mix substrátu se zahradnickým perlitem v 
poměru 80/20 o perlit přináší kořenům kyslík a vláhu. Lze nakoupit v každém květinářství za cca 
6kč/l. Půdu s perlitem si provlhčíme den před rozsazováním. Rostlinky stévie opatrně vyloupneme 
lžící i s kořeny a přesadíme do předem připraveného důlku v květináči. Lehce přimáčkneme půdu 
okolo stonku, aby sazenice stévie byla v květináči stabilní a nevyvracela se. Rostlinku stévie 
opatrně zalijeme odstátou vodou kvůli propojení zeminy okolo kořenového balu a květníku??.. Je 
vhodné první týden nechat rostlinky na chráněném místě, aby nedocházelo k jejich vyvracení. Poté 
je možné pěstovat stevii venku, či za oknem na slunných stanovištích. Čím více dopřejeme stévii 
slunečních paprsků, tím větší mají rostlinky produkci stéviosidu.


