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Rød Blomster banan 
(Musa ornata “red”) !
10 frø !!
Værd at vide: 
Den af vækst lille og særligt robuste pasningslette banan 
regnes som en af de skønneste og eleganteste planter af sin 
art. Den maksimalt 1,5 meter høje Blomsterbanan udvikler 
slanke blade og eksotisk skønne blomster. Blomsterstanden 
viser lysende røde til pinke farver. Blomsterdækbladene 
fremstår orangerøde. !
Den efterspurgte Røde Blomsterbanan egner sig til potte- og 
krukkedyrkning samt vinterhaven. Allerede efter 2 til 3 år 
blomstre den og sætter frugter. De dekorative bananfrugter 
varierer farvemæssigt mellem grøn-gul og røde farver. !
Oprindelse: 
Musa ornata har sin oprindelse i Indien. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. De hårde 
frø slibes / ridses med sandpapir eller en fin fil og herefter lægges de i blød natten over i rumvarmt vand. 
Dernæst sættes frøene i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Ved jævn fugtighed og en temperatur på 
mellem 20° og 25° C spirer frøene efter 2 til 6 uger. 5 uger efter spiring kan frøplanterne omplantes 
(prikles). !
Placering / lys: 
Bananplanten elsker halvskyggede til solrige placeringer. I det fri er en vindbeskyttet plads ideel få 
bladene ikke rives itu af vinden. !
Gødning, vanding og pleje: 
I gennem sommeren vandes jævnligt og megt. Hver 2. uge tilføres den krukkeplantegødning. Som 
voksejord egner sig en god enhedsjord tilsat en 1/4 sand. !
Overvintring: 
Rød Blomster banan er meget temperatur tolerant og tåler kulde ned til 0° C. Op ad en beskyttet husmur 
er det endda muligt den kan tåle ganske få minus grader. I boligen er en lys plads egnet. Ved for varmt 
eller tørt indeklima skal den jævnligt overbruses med kalkfrit vand. !
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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