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Stor spisebanan 
(Musa x paradisiaca) !
10 frø !!
Værd at vide: 
Denne 2 til 3 meter høje “urtidsbanan” har været dyrket i 
årtusinder. Denne bananstaude er flerårig og er let at kende på 
dens store, over 1 meter lange, blade. !
Fra den “falske” stamme kan der efter 3 til 4 år udvikles en  
nedadbuet blomsterstilk med en rødlig til violet blomst. Efter 
frugtudviklingen dør planten hen. Før dette har den fra 
rødderne udviklet nye skud, hvorfra nye planter kan udvikle 
sig. !
Oprindelse: 
Den har sin oprindelse i Sydøstasien, men er udbredt overalt i 
troperne. !
Formering: 
Såning/spiring er muligt hele året indendørs. Slib eller rids de 
hårde frø let med sandpapir eller en fil før udsåning. Herefter 
lægges frøene i blød i rumvarmt vand natten over og sæt derefter frøene i en dybde af 1 cm i fugtig 
såjord. Ved en relativ høj temperatur på 23° til 25° C spirer frøene efter 3 til 7 uger. !
Placering / lys: 
Skal planten blomstre og sætte frugter skal den helst stå i et drivhus eller en vinterhave hele året og 
helst ved en temperatur på ikke under 16° C. !
Gødning, vanding og pleje: 
Plant de unge planter efter 4 til 5 uger over i en stor krukke / potte med næringsstofrig og godt 
drænende jord. Tilførsel af 25% sand forbedre væksten kraftigt. Om sommeren vandes rigeligt og 
gødning gives hver 14. dag i perioden april til oktober. Bananen vokser meget hurtigt og kan om 
sommeren placeres udendørs på en vindbeskyttet plads. !
Overvintring: 
Vinterplacering skal være lys og må ikke komme under 10° C. Vand betydeligt mindre. Overbrus af og til 
bananplanten med kalkfrit vand for at forhindre angreb af skjoldlus, hvis luften er for tør. !
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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