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Stor Snebanan 
(Ensete glaucum syn. Ensete wilsonii) !
10 frø !!
Værd at vide: 
Den hurtigt voksende Snebanan er endnu ikke så kendt som 
mange andre banan arter. Den udvikler en stærk, voksagtig og 
grønblå “stamme”. !
Dens lange blade kan blive op til 2 til 2,5 meter lange og 
“stammen” kan blive 3 til 3,5 meter. Den vokser hurtigt, idet 
den i løbet af 4 måneder kan nå en højde på 1 meter. !
Oprindelse: 
Ensete glaucum har sin oprindelse i Nepal, Kina og Indonesien. 
Der vokser den i mellem 800 til 2.000 meters højde. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. De 
ekstremt hårde frø slibes med sandpapir. Efterfølgende lægges 
de i blød i rumvarmt vand i 24 timer. Herefter sættes frøene i 
en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Såjorden holdes jævnt fugtig 
(ikke våd) og varm (22° til 25° C) frem til spiring. Efter 3 til 6 uger viser de første spirer sig. !
Placering / lys: 
Bananplanter elsker lyse og varme omgivelser og gerne med noget vindbeskyttelse. !
Gødning, vanding og pleje: 
Holdes Snebananen i en krukke skal denne være ret stor, da en 3 år gammel plante har behov for en 60 
til 70 liter stor potte. Udplantes Snebananen i haven laves der et stort hul, der fyldes med humusrig jord 
forinden bananen plantes. Fra maj og til september tilføres krukkeplantegødning hver 10. dag. Plante 
udvikler ikke spiselige frugter uanset dyrkningsmetode. !
Overvintring: 
Planten kan overleve udendørs om vinteren. For at opnå dette skæres alle blade af om efteråret. 
“Stammen” skæres af 20 cm over jordoverfladen og omvikles derefter med jute-stof eller en kokosmåtte. 
En plastikpotte eller balje krænges over den (skær bunden af og efterfølgende fyldes den med jord. I et 
drivhus kan bananen overvintre ved 10° til 12° C. Her skal alene bladene skæres af. I det sene forår 
skyder den på ny ved siden af den gamle “stamme”. 
  
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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