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Darjeeling banan 
(Musa sikkimensis syn. M. hookeri) !
5 frø !!
Værd at vide: 
Denne vinterhårdføre bananart hører til de store bananarter og 
kan nå en højde på 4,50 meter. Stammen er rødlig og har en 
diameter på op til 40 cm. Bladene besidder også en rødlig 
farve. Darjeeling bananen udvikler spiselige, søde og kerneløse 
frugter. !
Oprindelse: 
Hjemegnene for denne banan art er de nordøstlige bjergskove i 
Himalaya og i Nordøst Indien i 2.000 meters højde !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Slib de 
hårde frø med sandpapir og lad derefter frøene ligge i blød i 
rumvarmt vand i 12 timer. Efterfølgende sættes frøene i fugtig 
såjord og de dækkes med et tyndt lag af såjorden. Hold 
såjorden jævnt fugtig og stil såbakken meget varmt - 25° til 
30° C. Så begynder spiringen efter 3 uger - ved en koldere 
placering kan spiringen tage helt op 5 til 10 uger. !
Placering / lys: 
Ideelt er lyse og solrige placeringer - om sommeren også i det fri på en vindbeskyttet plads. !
Gødning, vanding og pleje: 
Darjeeling bananen vokser meget hurtigt, når den har tilstrækkelig plads, humusholdigjord, og tilføres 
meget vand. Den trives i krukker og udplantet. Fra midt april til oktober skal planten tilføres 
krukkeplantegødning ugentligt. !
Overvintring: 
Bladene overlever -3° C. Om vinteren skæres hele planten af i jordhøjde. Idet fri overvintre planten, hvis 
man afdækker rodzonen med løv eller halm og sætter f.eks. en trækasse derover, der igen dækkes med 
plast for at forhindre regn i at nå roden. Næste forår skyder roden påny igen.  !
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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