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Amerikansk Pampasgræs 
(Cortaderia selloana “Silber”) !
200 frø !!
Værd at vide: 
Denne imponerende, stedsegrønne solitærgræs med de sølv-
hvide ca. 1 meter lange blomsterfaner fortjener en særlig 
placering i. Enten i store krukker eller i det fri i haven. Den 
nærmest redeagtige bladbase bliver 80 til 200 cm høj og de 
lange blomster bliver yderligere 100 cm eller mere. !
Selv som afskåret holder den i op til 1 år i boligen. 
Pampasgræsset blev ca. år 1840 indført til Europa og blev som 
prydplante meget skattet. Sorten “Sunningdale Silver” er 
pragtfuld og meget rigtblomstrende. !
Oprindelse: 
Hjemmehørende er Pampasgræs på Pampaen i Brasilien, Chile 
og Peru indtil midten af Argentina. !
Formering: 
Tryk de godt fordelte frø fast på fugtig såjord. Spiringsprocenten 
kan hæves meget ved iblanding af 25% perlite i såjorden. Dette naturprodukt opmagasinere vand såvel 
som varme og samtidigt bevirker det en luftig jord. Ved en temperatur på 20° til 25° C og en jævn 
fugtighed spirer frøene efter 10 til 12 dage. !
Placering / lys: 
En solrig og varm placering giver Pampasgræs et sundt udseende. !
Gødning, vanding og pleje: 
Jorden skal være næringsstofrig og godt drænende. Om sommeren kræver den meget vand og også en 
del gødning er nødvendig. Blomstringstiden er september - oktober. !
Overvintring: 
En tilbageskæring skal først foretage om foråret. De indtørrede blade yder vinterbeskyttelse og ved 
mange arter fører en afskæring om efteråret til plantens død. Særligt om vinteren, når der er sne, er 
græsserne de rene skønheder. Pampasgræs er ømfindtlig over for våd jord om vinteren. Derfor kan 
bladreden bindes sammen og dækkes med løv, kvas eller tørv. Tilbageskæringen skal også her først  
foretages om foråret. !
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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