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Rød Dværg banan 
(Musa coccinea syn. Musa uranoscopus) !
10 frø !!
Værd at vide: 
Den Røde Dværg banan også kaldet Scarlett banan eller Rød 
Thai banan, udvikler de skønneste blomster af alle dværg 
bananer. De er store, lysende røde og holder ca. 2 måneder. 
Planten selv bliver maksimalt 2 meter høj og danner en 
pseudostamme samt smalle lysende grønne blade. Disse bliver 
ca. 80 cm lange. !
Den er nem at holde og problemløs at dyrke - den ideelle 
bananplante at holde som indendørs potte- eller krukkekultur. !
Oprindelse: 
Musa coccinea er hjemmehørende i Indien og Asien, i 
særdeleshed Thailand. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene 
lægges i blød i rumvarmt vand eller i varmt vand (i en 
termokande) i 24 timer. Dernæst fordeles frøene på fugtig såjord eller kokosfibre og dækkes med et 
tyndt lag såjord. Såbakken stilles varmt og jorden holdes fugtig - ikke våd. Ved jævn fugtighed og en 
temperatur på 20° til 25° C spirer frøene efter 4 til 10 uger. Hav tålmodighed. !
Placering / lys: 
Dværgbananen elsker en lys til fuld sol placering. Om sommeren bør den dog beskyttes mod den kraftige 
middagssol. !
Gødning, vanding og pleje: 
I en næringsstofrig og løs jord vokser den rodskydende bananstaude ret hurtigt. Om sommeren tildeles 
den krukkeplantegødning hver 3. uge. Vandes regelmæssigt og godt, men undgå vedvarende våd jord. 
Den tåler temperaturer på op til 40° C. !
Overvintring: 
Om vinteren bliver nogle blade brune. Det er helt normalt. Den stilles lyst om vinteren, vandes lidt 
mindre og placeres et sted med en temperatur på mellem 5° til 12° C. Den tåler dog temperaturer på op 
til 25° C, men skal så overbruses med kalkfrit vand. Ved overvintring i det fri skæres pseudostammen af 
lidt over jordoverfladen og stubben dækkes med et dækmateriale (løv, kompost eller lign.). Eventuelt 
sættes en kasse/balje med bunden i vejret over stubben/rodklumpen. !
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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