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Kenya banan 
(Musa velutina) !
8 frø !!
Værd at vide: 
Bananplanten er blandt de mere usædvanlige vækster i 
planteriget. Kenya banan, eller Minibanan som den også 
kaldes, er en af de mindre arter. Som pottekultur bliver den ca. 
1,5 meter høj, udvikler ca. 1 meter lange blade og er den 
eneste art, der hos os, efter 2 til 3 år sætter frugter. !
Oprindelse: 
Planten er hjemmehørende i Afrika og stærkt udbredt i tropisk 
Amerika. !
Formering: 
Såning / spiring er muligt hele året indendørs. Slib de hårde 
frøskaller med sandpapir og lad derefter frøene ligge i blød i 
rumvarmt vand i 12 timer. Dernæst sættes frøene i fugtig 
såjord og dækkes med et tyndt lag såjord. Hold såjorden jævnt 
fugtig og stil såbakken meget varmt ved 25° til 30° C. Så 
følger spiringen efter 3 uger - ved en koldere spiringstemperatur kan spiringen vare op til 5 til 10 uger. !
Placering / lys: 
Ideelt er det med en lys og solrig placering - om sommeren kan den også placeres i det fri på en 
vindbeskyttet plads. !
Gødning, vanding og pleje: 
Kenya bananen trives i enhedsjord og plantes bedst i en stor potte. Den sætter hurtigt en kraftig rod og 
her et enormt vandforbrug. Om sommeren skal den vandes 2 gange om dagen. Fra maj til september 
skal den ugentligt tildeles krukkeplantegødning. !
Overvintring: 
Placeres lyst og ved en temperatur på ikke under 8° C. I rum med lav luftfugtighed skal blade 
overduches, idet undersiden af bladene ellers bliver sat til med skadegører. Vand også om vinteren med 
undgå vedvarende våd jord. !
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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