
12343!
!

Tropica-Scandi® 2014

Prydbanan 
(Musa ensete ventricosum) !
10 frø !!
Værd at vide: 
Pryd bananen er let at dyrke og vokser hurtigt. I modsætning 
til andre Musa arter udvikler den ikke nogen spiselige frugter. 
Dens stamme bliver tykkere og dens store, smukke og 
svungene blade er særligt iøjenfaldende. !
Oprindelse: 
Pryd bananen er hjemmehørende i tropisk Afrika. Siden det 18. 
århundrede har den også været udbredt på de Canariske Øer, i 
Sydeuropa og Sydamerika. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. De 
ekstremt hårde frø slibes med sandpapir eller med en lille fil og 
efterfølgende lægges de i blød i rumvarmt vand i 36 timer. På 
denne måde fremmes spiringen kraftigt. Frøene sættes, efter 
de har ligget i blød, i en dybde af 2 cm og med en afstand af 
10 cm i fugtig såjord. Såjorden holdes jævnt fugtig (ikke våd) og 
varm frem til spiring. Efter 2 til 8 uger viser de første spirer sig. !
Placering / lys: 
Lyse og solrige placeringer garanterer en optimal vækst. I det fri skal der desforuden være en vis 
beskyttelse mod vind. !
Gødning, vanding og pleje: 
Bananplanter har behov for en stor potte / krukke fra starten for, at kunne udvikle sig til en prægtig 
plante da den roder meget hurtigt. Som dyrkningsmedie er et miks af 3/4 enhedsjord og 1/4 sand ideelt. 
Vandbehovet er højt. Vand om sommeren meget, men undgå vedvarende våd jord. Overbrus bladene 
jævnligt. Fra april til september tilføres krukkeplantegødning hver 14. dag. !
Overvintring: 
Pryd bananen er kulde ømfindtlig. Ved temperaturer under 10° C bør den ikke længere stå i det fri. 
Overbrus også gerne planten om vinteren da den elsker en høj luftfugtighed. Pas på med spindemider 
ved lav luftfugtighed. Vand mindre, men rodklumpen skal holdes fugtig. !
Vigtige dyrkningstips: 
Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt 
eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen 
(ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på 
dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller 
glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring 
kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.
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