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Hængende Snabel Helikon 
(Heliconia rostrata) 

Værd at vide: 
Denne skønne eksotiske plante tilhørende bananvæksternes 
familie er vel den mest slående Heliconia art. Den har en stor 
hængende kaskade af skarlagenrøde tragtblomster, hvori der 
sidder en gul-grøn “snabel-blomst”. I modsætning til de fleste 
Heliconia arter hænger blomsterne på denne art nedad. 
I England bliver den på grund af sine blomster også kaldt 
“Hængende-Hummerklo”. Der findes ca. 100 stedsegrønne 
arter, hvis blade minder om bananer elller Strelitzia og som når 
en højde på 1 til 3 meter.  

Oprindelse: 
Hjemmehørende i sydamerika overvejende Peru og Argentina. 

Formering: 
Såning/spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene 
spirer kun ved en temperatur på mellem 22º og 28º C og i en 
periode på 3 til 8 uger. Tryk frøene ned i dybde af 1 cm i fugtig 
såjord og stil såbakken mørkt og varmt. Vær opmærksom på at 
der holdes en jævn fugtighed og udluft hver 2. til 3. dag. 

Placering / lys: 
Som tropisk plante trives denne Heliconia bedst ved en temperatur på minimum 18º C eller derover og 
på en halvskygget plads. Ideelt er det med en placering i et væksthus eller en vinterhave. 

Gødning, vanding og pleje: 
For en sund vækst skal planten 4 til 6 uger efter spiring omplantes i humusrig og godt drænende jord. 
For at fremme udviklingen af nye skud bør afgroede blade fjernes ved afklipning. Gennem vækstsæsonen 
skal der vandes godt og planten bør overbruses med kalkfrit vand. Gød hver 4. uge med 
krukkeplantegødning. 

Overvintring: 
Temperaturen på vinteropbevaringsstedet må ikke ligge på under 15º C da denne Heliconia er meget 
kuldefølsom. Overbrus planten regelmæssigt da der ved for tør luft er fare for angreb af spindemider og 
skjoldlus. 

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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