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Bambus er igen trendy
Flere og flere har igen fået øjnene op for
bambusplantens gode egenskaber. Den
helt specielle lyd, når vinden bevæger
stænglerne med de mange små blade er
ikke at finde hos andre planter. Bambus
er solide og robuste planter, som både kan
bruges som hæk, som solitær plante eller i
en krukke.

Orientalsk look
I flere år har naturen betydet meget for interiørmoden, og blade og blomster er med
på tekstiler og print. Prydgræsser og bambus er grundet deres fine struktur flittigt
brugt. Vi er mange, som inspireres af de
flotte græsser, så det er helt naturligt at
integrere bambus i vores udeliv. Sammen
med belægning, vand eller en flot krukke

TIPS

Brug bambus som hæk – nemmere
og mere vedligeholdelsesvenlig hæk
findes næppe. Ønsker du at justere
eller afkorte højden, er det en mulighed, for bambus tåler faktisk at blive
klippet i, når den er i god vækst.

eller kurv, giver bambus et fint og måske
lidt orientalsk look.

Når bambus går i blomst
Når man skal fortælle lidt om bambus historie, så vil dem, der har haft have i mange år måske udbryde ”åh nej”, for bambus
var en skattet plante i haverne lige indtil
den gik i blomst. Når bambus blomstrer, så
dør planten. Tilbage i 1994 blomstrede den
gule bambus, og så sent som i 2007 var
det de sorte bambus tur til at blomstre
– og dø. Der går 100 år mellem hver
blomstring, så vi vil formodentlig
se næste blomstring af gul bambus i 2094.

Nye spændende
sorter
Ofte kommer der noget godt
ud af en kedelig episode, og
det er baggrunden for de mange nye, og måske lidt mere
brugervenlige sorter af bambus,
som blomstringen resulterede i.

Bambus dækker over en lang
række slægter og arter. Den
mest almindelige og bedst
velegnede bambus til det danske klima er Fargesia murielae
og hedder gul bambus.

Frøene blev nemlig samlet, spiret, groet og
udvalgt til gode sorter. Du kan derfor plante
bambussorter, som kun bliver 1 m høj eller
sorter, som bliver både 3,5 og 4 m høje. I dit
havecenter har de et spændende udvalg af
både gule bambus og andre typer.

