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Stor Tornebambus 
(Dendrocalamus arundinacea) 

50 frø 

Værd at vide: 
Den smukke og store Tornebambus bliver i naturen 35 meter 
høj, i Sydeuropa dog kun 20 meter og hos os er den bedste 
egnet til krukker, vinterhaven eller terrassen. 

Det mørkeblå strå bliver bliver med alderen besat med torne og 
dets blade er store og grønne. Bambussen vokser helt opret, 
elsker et varmt klima og har brug for god plads. Udplantet skal 
den have 2 m2. Den er meget hurtigt voksende.  

I vækst-perioden vokser den op til 40 cm om dagen. Man kan 
faktisk stå og se den vokse. 

Den tåler fint en tilbageskæring og en temperatur ned til -2° C 
kortvarigt også ned til 8° C. Spirerne fra Stor Tornebambus er i 
kogt tilstand spiselige. En blomstring kan først forventes efter 
25 år. 

Oprindelse: 
Hjemmehørende i Indien, Thailand, Sydøstasien og Madagaskar. 

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: 
Afgørende for en sund vækst er også placeringen. Foretrukket er altid en placering beskyttet mod vind 
der er solrig til halvskygget. Det gælder såvel dyrkning i krukker som direkte i haven. 

Gødning, vanding og pleje: 
Gennem vækstsæsonen elsker bambus meget vand og tilstrækkeligt med næringsstoffer. Kun på den 
måde bliver strået højt og stærkt. Ruller bladene sig sammen er det tegn på vandmangel. Organisk 
gødning (som f.eks. fåreuldspiller eller hornspåner) eller kvælstofbetonede færdige bambus-/
græsgødninger er anbefalelsesværdige. Bambus er følsom over for salt. Gødning gives bedst i april og 
juni. Jorden skal være fugtig til våd med ubetinget godt dræn. Bambus tåler ikke vedvarende våd jord 
(drukning af rødder). Da mange bambusarter udvikler rodudløbere anbefales en rodbarriere for at 
begrænse udbredelsen af bambussen. 

Overvintring: 
Bambus behøver altid vinterbeskyttelse i planteåret. Med tørt løv eller halm skal rodzonen beskyttes. Før 
vinterens begyndelse skal der ubetinget vandes, idet de fleste skader forårsages af tørke og ved frost i 
jorden tilføres der ingen vand. Når bladene er tørret ind kan der stadig være liv i bambusstrået og i det 
sene forår vokser ny bladmasse frem. Hvis dette ikke sker skær da de gamle indtørrede blade af. Ønskes 
bambusen holdt som etårige planter anbefales nysåning hvert år.  

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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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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