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Blå banan 
(Musa itinerans sp. blue burmese) !
5 frø !!
Værd at vide: 
Den her endnu næsten ukendte stedsegrønne og flerårige Blå 
banan fra Nordthailand er en plante der er rigtig iøjenfaldende. 
Selvom planten kun har en mellemstørrelse springer de blå til 
næsten violette frugter straks en i øjenene. !
Bananerne er meget små, meget søde og anvendes gerne i det 
Thailandske køkken. Musa itinerans er, som mange andre Musa 
arter rodskydende, let at dyrke og ret kuldetolerant. !
Oprindelse: 
Den Blå banan er hjemhørende i Nordthailand, men forefindes 
også i Nepal og Himalaya. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Rids 
de meget hårde frø let med sandpapir eller en fin fil. Lad frøene 
derefter ligge i blød natten over i rumvarmt vand, hvorefter 
frøene sættes i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Ved en relativ høj varme på 23° til 25° C spirer frøene 
efter 3 til 7 uger. !
Placering / lys: 
Hvis planten skal sætte blomster og frugter er den ideelle placering i et drivhus eller en lys vinterhave 
hele året og ved en temperatur der helst ikke må komme under 16° C. Om sommeren kan den også stå i 
det fri på en vindbeskyttet plads. !
Gødning, vanding og pleje: 
Plant de unge planter efter 5 til 6 uger i en stor potte eller krukke med god næringsstofrig jord der 
samtidigt er godt drænende. En tilsætning af 25% sand forøger væksten markant. Vand rigeligt 
sommeren igennem og tildel krukkeplantegødning hver 14. dag, da bananer vokser meget hurtigt. !
Overvintring: 
Da denne bananart er ret kuldetolerant, kan man ved fremspiring af flere planter forsøge at lade en 
plante overvintre udendørs. Hvis dette forsøges skæres den Blå banan plante af 20 cm over 
jordoverfladen og derefter omvikles den med jutestof eller en kokosmåtte. Afslutningsvis kan man sætte 
planten op i en plastbalje og fylde denne op med jord. Måske vil planten danne et nyt rodskud sent i det 
følgende forår. Elles skal planten overvintres lyst og ved en temperatur på 10° til 15° C. Vandes sparsomt 
og overbruses af og til. !
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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