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Bambu – FRODIG GRÖNSKA året runt
en här tiden på året när det mesta vissnar
ned och blir brunt så sätter jag extra värde
på de växter som behåller sin grönska. Jag
är jätteglad för den gröna bambuhäck som ingick
i husköpet när jag och min man köpte ett hus
med uppvuxen trädgård tidigare i år. Bambun
är vintergrön och blir ett fantastiskt bra insynsskydd året runt. Förutom den fina grönskan så
är det mysigt med det svagt rasslande ljudet
när vinden drar genom den fluffiga bladmassan.
Bambuns fluffiga bladmassa framträder extra bra
och blir en fin kontrast om man placerar den intill
formklippta eller naturligt formstarka växter. I vår
trädgård står bambuhäcken bakom en låg formklippt buxbomshäck som inramar en liten örtagård.
Allt den tidigare husägarens verk – bara att tacka
och ta emot!
spridningssätt

Bambu är en typ av gräs där de olika släktena och
namnsorterna varierar stort i storlek, spridningssätt och
andra egenskaper. Bamburören växer upp från underjordiska utlöpare som kallas rhizomer. Rhizomerna
finns i två varianter, dels klumpbildande som de flesta
arter i släktet Fargesia och dels de som sprider sig med
utlöpare som släktena Sasa, Phyllostachys och Pleioblastus. De klumpbildande bambusorterna bildar täta
bestånd men håller sig på den plats där de planteras.
De som sprider sig med utlöpare är bra marktäckare
men kan ha en enorm spridningsförmåga och vara
svåra att begränsa. Dock kan man begränsa spridningsområdet genom att anlägga en rotspärr. Det
innebär att man planterar bambun inuti en ”ram” av
ett beständigt material som till exempel stål, cement
eller kraftig plast typ platonmatta. Rotspärren bör vara
minst 60 cm djup och får gärna luta lite utåt från
odlingsytan vilket gör att rötterna inte lika lätt söker sig
ut under barriären. Rotspärren får heller inte innehålla
några skarvar som utlöparna kan leta sig igenom.
användning och växtförhållanden

Bambun är som sagt jättebra som häck och kan då
vara både friväxande och klippt. Bästa alternativet till
häck är de klumpbildande arterna. Vill du ha en marktäckande bambu så är de som sprider sig med rotutlöpare lämpliga. Bambu är också fin i ensam majestät
och vill du ha bambu som solitär så är de klumpbildande bambuarterna bäst att välja. Bambu blir också
fin i samplanteringar i större rabatter och i woodland.

läge och skötsel

Bambu gillar inte blåst och vill helst ha ett vindskyddat,
varmt läge i full sol till halvskugga. Jorden ska vara
mullrik, näringsrik och fuktighetshållande men bambun
fixar inte stående vatten. I övrigt kräver bambu inte
mycket skötsel, det räcker med att klippa bort döda
grenar på våren. På vissa bambuarter så rullar bladen
ihop sig och ser lite halvvissna ut på vintern. Därför
är det bra att vänta med att klippa bort döda grenar
tills tillväxten kommit igång så att man tydligt ser vad
som växer och ska behållas och vad som är dött och
kan klippas bort.

lästips
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av Marie och Björn Hansson
Där kan du bland annat läsa
om vilken typ av bambu som
passar för vilka lägen och
hur man kombinerar bambu
med annan växtlighet på ett
snyggt sätt.

