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Gylden Lotus banan 
(Musa lasiocarpa) !
5 frø !!
Værd at vide: 
Denne sjældne, gult blomstrende og duftende bananplante 
bliver ikke dyrket på grund af dens frugter, snarere på grund af 
blomsterne, der blomstre i omkring 7 til 8 måneder og minder 
om en Lotus blomst. !
Stauden bliver 1 til 1,5 meter høj og danner en tæt buskagtig 
stamme, tåler meget kulde og ikke så vindfølsom som mange 
andre banan arter. Dens blade er stabile og farvet blågrønne. 
Blomsterne udvikler sig ofte fra moderstammen og viser sig fra 
det 3. til 4. vækstår. !
Oprindelse: 
Den frostresistente Gyldne Lotus banan blev opdaget i Kina 
omkring 1850 og der forekommer den på bjergskråningerne op 
til en højde på 2.500 meter. !
Formering: 
De hårde frø lægges i blød i rumvarmt vand i 12 til 24 timer, efterfølgende sættes frøene i en dybde af 1 
cm i fugtig såjord eller kokosfibre. Frem til spiring holdes en jævn fugtighed og en temperatur på 20° til 
22° C. Spiringen foregår langsomt og varer fra 1 til 6 måneder. !
Placering / lys: 
Planten kan godt lide meget lys og sol. !
Gødning, vanding og pleje: 
Om sommeren skal den vandes og gødes meget, da den vokser op til 50 cm om året. Fra forår til efterår 
tildeles den organisk gødning (f.eks. fåreuldspiller) hver 3. uge eller krukkeplantegødning. !
Overvintring: 
Når efterårstemperaturen falder til 8° C tages planten ind og overvintres lyst og ved en temperatur på 
10° til 12° C. Den skal forsat vandes. Planten kan også overvintres udendørs. I det tilfælde dør de 
overjordiske dele og rodklumpen skal dækkes med et 60 til 80 cm tykt lag løv eller kompost. Dertil skal 
den beskyttes mod vinterfugtighed. Om foråret vil bladene vokse ud igen. Ved en vinteropbevaring i det 
fri, hvor stammen også dør hen, da vil der ikke tilfredsstillende blomster det følgende år. En dyrkning i 
krukker vil imødegå dette problem. !
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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