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Kuipplanten en Winterharde Exotische Planten
Musella lasiocarpa

Musella lasiocarpa is een kleine sierbanaan uit China waar hij in de provincies Yunnan en
Guizhou op een hoogte van 2500 meter voorkomt. Max hoogte circa 125 cm. Hij wordt ook
soms aangeduid als Sacred Lotus, Chinese sierbaan, Chinese dwergbanaan of heilige Lotus.
De wortels zijn goed winterhard mits een kleine winterbescherming in acht wordt genomen.
De eerste jaren ontwikkelt deze plant zich in de tuin tot een middelgrote struik met
groengrijze bladeren, die in de winter afsterven. De kleine stammen bloeien als deze 3 tot 4
jaar oud zijn, ze komen dan als een dikke bloemstengel uit de grond. De gele artisjokachtige
bloemen staan recht omhoog. De bloei gaat ontzettend lang door: 3 tot 4 maanden !!! In die
periode ontvouwd de bloem zich langzaam en ontstaat er een krans van bloemen. Daarna
ontstaan kleine, oneetbare vruchtjes met grote zaden die eruit zien als kleine bananen.
Deze nog vrij recente soort mag met zijn afwijkende habitus en bloeiwijze zeker in de
exotische tuin niet meer ontbreken. Alhoewel de plant onder de kuipplanten is ingedeeld, zijn
ze het best geschikt om in de volle grond op een beschutte plek uit te planten. Eender welke
kuip of pot zal al snel te klein worden.
Vlinders en andere nectar zoekende insecten zijn dol op het sap van de bloemen.
Verzorging
De verzorging is min of meer vergelijkbaar met de verzorging van de banaansoorten Musa.
Standplaats: in de volle zon
Bemesten: van mei tot augustus om de 14 dagen:
Kan buiten overwinteren. Jonge planten eventueel binnenhalen voor de eerste strenge
nachtvorst (november),In de winter standplaats: koel
Overwintering
Deze plant kunnen zeer strenge vorst doorstaan, mits de grond niet te nat is.
Een goede drainage is daarom wenselijk,.Dek de bodem af met luchtig, organisch materiaal.

