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Sølvbanan 
(Musa balbisana) !
10 frø !!
Værd at vide: 
Hos denne hurtigt voksende, flerårige og robuste banan 
handler det om en urform, der har overlevet de krydsnings 
frugtbananer der findes idag. !
I naturen bliver den 4 til 4,5 meter høj. Hos os og på en 
beskyttet plads bliver den makimalt 3 meter høj. 
Pseudostammen bærer et hvidt dække og de lange grønne 
blade er dækket af et tyndt lag voks. Dette udseende har givet 
den navnet “Sølv banan”. Den kendes også under navnet 
“Japansk Vifte banan”. !
Planten udvikler mange aflæggere og en kæmpe rød blomst. 
Frugtsætningen begynder først efter 2 til 5 år, kun udplantet 
går det hurtigere. Frugterne, der ikke er spiselige, indeholder 
frøene. !
Oprindelse: 
Musa balbisana er hjemmehørende i Indien, Kina og Sydøstasien. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Ved ridsning / slibning af frøene hæves 
spirerhastigheden betydeligt. Frøene sættes i fugtig såjord eller kokosfibre i en dybde af 1 til 2 cm. Ved 
en jævn fugtighed og en temperatur på mellem 20° til 25° C spirer frøene ofte efter 3 til 6 uger. Frem til 
spiring bør såbakken stå mørkt. !
Placering / lys: 
Sølv bananen elsker en lys til plads og meget sol. Jo varmere placering desto sundere og hurtigere bliver 
dens vækst. !
Gødning, vanding og pleje: 
Som hurtigvoksende plante behøver den meget vand og en stor potte eller krukke. Fra forår til efterår 
tildeles den krukkeplantegødning hver uge. Brune eller indtørrede blades skæres af løbende. !
Overvintring: 
Før overvintring i det fri skal stammen, efter den første frost, skæres af 30 til 40 cm over jorden. 
Herefter skal den dækkes med minimum et 40 cm tykt lag kompost, pinjebark eller lignende. Eventuelt 
kan der sættes en trækasse eller plastbalje, med bunden i vejret, over den for at beskytte mod 
vinterregn, der kan fører til at den går ud. Om foråret vil der fra rihzohmen (rodklumpen) skyde nye 
planter op. Ved overvintring indendørs skal den stå lyst og køligt ved 5° til 15° C. Vand mindre og vær 
opmærksom på spindemide angreb, hvis indeklimaet er for tørt. !
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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