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Kæmpebambus
(Dendrocalamus gigantea)
20 frø
Værd at vide:
Kæmpebambussen udvikler de største strå i verdenen (den
medregnes til græsserne) og dette sker også i rekordfart. I det
fugtig-varme tropeklima vokser den op til 30 til 40 cm pr. dag
når det går stærkest.
Den bliver derfor også gerne plantet i parkanlæg, er ofte lidt
mat grøn og udvikler smalle og lange blade. Kæmpebambussen
er en mangeartet nytteplante. Stråets diameter bliver op til ca.
30 cm og på grund af dets hårdhed egner det sig f.eks. som
vandrør/-ledning og til bygning af stilladser, huse og broer.
Kæmpebambussen blomstre efter flere årtier og derefter dør de
overjordiske dele.
Oprindelse:
Kæmpebambussen har hjemme i Sydøstasien.
Formering:
Fordel frøene jævnt og tryk dem fast i såjorden. Ved iblanding af ca. 25% Perlite i såjorden øges
spireprocenten. Dette naturprodukt har en stor vandkapacitet tillige med det kan oplagre varme, hertil
kommer at det også øger såjordens luftskifte. Hold såjorden jævnt fugtig og varm (20º til 25º C). Frøene
vil spire efter 10-12 dage.
Placering / lys:
Kæmpebambus behøver som tropisk plante en temperatur på over 20º C hele året. Væksten stopper når
temperaturen er under 10º C. Ideelt er en plads i et drivhus mellem halvskygge og fuld sol.
Gødning, vanding og pleje:
Vand meget og gød kun lidt for ikke at fremme væksten for meget. Kæmpebambussen bliver stor nok
alligevel.
Overvintring:
Også om vinteren kræver Kæmpebambussen varme omgivelser, men vand ikke for meget.
Kæmpebambussen er ikke vinterfast.
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.
Værd at vide om græsser og bambus:
Græsser hører med deres 13.000 arter til den 3. største plantefamilie. De stammer fra overalt på kloden
og medregnes til stauderne. Bambus omfatter 1.500 arter og medregnes også til græsserne, forskellen er
blot at deres strå bliver træagtige og har en holdbarhed på mange år. Alle disse planter besidder en høj
prydværdi. De bliver vindbestøvet og mange af græsserne bliver formeret via udsæd.
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