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Rød Helikon 
(Heliconia pendula syn. Heliconia collinsiana) !
10 frø !!
Værd at vide: 
Denne skønne eksotiske plante med dens store blade og aks 
såvel som de farverige dækblade regnes til bananvæksternes 
familie. Den er stedsegrøn, flerårig og en udpræget 
fugleblomst da blomsterbladene fra basis udvikler og udskiller 
nektar.  Heliconia pendula bliver 2-3 meter høj og udvikler en 
kratlignende mængde tynde stilke, hvorpå de 25 cm lange 
blomster hænger. Disse er lysende røde og omslutter de 
egentlige guldgule blomster. !
Oprindelse: 
Heliconia pendula har sin oprindelse i tropisk amerika som 
f.eks. Guatemala. !
Formering: 
Såning/spiring af frøene er muligt hele året indendørs. De ret 
hårde frø lægges i blød i rumvarmt vand i 24 timer. Derefter 
sås de i en dybde af 1 cm i fugtig såjord eller lersten. Ved jævn 
fugtighed og en temperatur på 22º til 27º C spirer frøene efter 3 - 8 uger. !
Placering / lys: 
Den ideelle placering er en halvskygget plads med en minimumtemperatur på 18º C hele året igennem. !
Gødning, vanding og pleje: 
Humusrig jord og jævn fugtighed såvel som overbrusning af bladene er forudsætningen for en sund 
vækst. Særligt godt er det at vande med kalkfrit vand (regnvand). For at fremme udviklingen af nye skud 
skal døde blade/blomster løbende fjernes. I vækstsæsonen skal den hver 14. dag tildeles kalkfri gødning. !
Overvintring: 
Heller ikke om vinteren må temperaturen komme under 18º C. Det er vigtigt jævnligt at forstøve kalkfrit 
vand over bladene. Ved for tør luft kan planten blive angrebet af såvel spindemider som skjoldlus. !
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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