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Bam bu sy to nie zwy kle zróż ni co wa na, in te re su ją ca gru -
pa ro ślin. Jest wśród nich spo ro ga tun ków i od mian
na da ją cych się do upra wy w na szym kra ju w grun cie.

Skut kiem ta kie go tren du bę dzie do peł nia nie bam bu sa mi każ -
dej wszech stron nej ofer ty ro ślin.

W Eu ro pie upra wia się obec nie po nad 400 tak so nów
bam bu sów, w tym oko ło 300 po cho dzą cych z umiar ko wa nej
stre fy kli ma tycz nej. W kra jach po łu dnio wych (Wło chy, Hisz -
pa nia, Por tu ga lia) osią ga ją swo je ty po we roz mia ry, tj. na wet
wy so kość 20 m. W Pol sce bam bu sy spo ty ka się w ogro dach
bo ta nicz nych oraz u ko lek cjo ne rów. Czy jed nak mo gą tra fić
do prze cięt ne go pry wat ne go ogro du? Pro du cen ci ro ślin
ozdob nych prze waż nie nie wie le wię cej wie dzą o tej gru pie
ro ślin po nad to, że mo gą sta no wić pod pór ki dla pną czy lub
pę dów for mo wa nych drze wek.

Dla cze go bam bu sy?
Są to jed ne z naj szyb ciej ro sną cych ro ślin o nie zwy kle

orien tal nym, cha rak te ry stycz nym wy glą dzie. Na le żą do ro dzi -
ny traw. W cie plej szych re jo nach świa ta ma ją ogrom ne zna -
cze nie go spo dar cze, dla nas cen ne są głów nie ich wa lo ry es -
te tycz ne – de ko ra cyj ny po krój, ulist nie nie, ło dy gi (źdźbła).
Wśród ga tun ków, któ re mo gą w Pol sce zi mo wać w grun cie,
są prze waż nie bam bu sy po cho dzą ce z Chin i Ja po nii, nie któ -
re za cho wu ją ulist nie nie przez ca ły rok. Wie le z nich to ro śli -
ny te re nów gór skich, przy sto so wa ne do znacz nych wa hań
tem pe ra tu ry.

Ze wzglę du na po krój, bam bu sy moż na po dzie lić na gru -
py: drze wia ste (do ra sta ją ce w sprzy ja ją cych wa run kach na -
wet 8 m, np. przed sta wi cie le ro dza ju Phyl lo sta chys), kę po we
(Far ge sia sp.), okry wo we (Ple io bla stus sp., Sa sa ve it chii).
Ozdob ne du że li ście ma ją m.in. In do ca la mus la ti fo lius, Sa sa
ve it chii, Sa sa el la ma sa mu ne ana ‘Al bo stria ta’. War to usu wać
dol ne pę dy bocz ne oka zów drze wia stych, aby od sło nić
atrak cyj ne ło dy gi, a bam bu sy okry wo we na le ży re gu lar nie
przy ci nać. Wzrost tych od mian i ga tun ków, któ re roz ra sta ją
się zbyt sil nie dłu gi mi kłą cza mi moż na ogra ni czyć opa su jąc

ro śli ny lub ca łe ra ba ty pio no wy mi prze gro da mi z trwa łych ba -
rier z po li ety le nu HDPE.

Ro sną naj le piej, gdy...
Przy wy bo rze od mia ny na le ży uwzględ nić wa run ki w da -

nym ogro dzie (na sło necz nie nie, wil got ność, osło nię cie
od mroź nych wia trów itp.). Bam bu sy mo gą ro snąć na róż -

A mo że 
bam bu sy... 
Upra wa bam bu sów zi mu ją cych w grun cie sta ła się w ostat nich
la tach mod na na Za cho dzie. Po la cy po dró żu ją cy po Eu ro pie 
mo gą ob ser wo wać róż no rod ne ich za sto so wa nie, tak że w zie le ni 
miej skiej. Czy i w Pol sce za pa nu je na nie mo da?
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nych ty pach gleb. Naj lep sze wy ni ki da je upra wa w pod ło żu
prze pusz czal nym, lek ko kwa śnym, z du żym udzia łem ma te rii
or ga nicz nej. Na gle bach cięż kich ich wzrost by wa ogra ni czo -
ny, a na zbyt mo krych ko rze nie i kłą cza mo gą gnić, co pro -
wa dzi do za mie ra nia ro ślin. Wy ma ga nia po kar mo we bam bu -
sów są po dob ne do in nych traw. Po le ca się sto so wać na wo -
że nie or ga nicz ne i/lub mi ne ral ne – azo tem przed roz po czę -
ciem wzro stu, tj. na prze ło mie mar ca i kwiet nia oraz po now -
nie w czerw cu, a je sie nią fos fo rem i po ta sem.

Więk szość bam bu sów wy ma ga wy so kiej wil got no ści po -
wie trza i/lub pod ło ża (naj le piej ro sną w są siedz twie zbior ni -
ków wod nych), jed nak znaj dą się i to le ran cyj ne pod tym
wzglę dem. Głów ne za bie gi pie lę gna cyj ne to na wad nia nie
i zra sza nie ro ślin. Wska za ne jest ściół ko wa nie pod ło ża wo kół
bam bu sów (ko rą, li ść mi, drew nia ny mi zrę ba mi, sło mą) w ce -
lu ochro ny bry ły ko rze nio wej przed utra tą wil go ci i wa ha nia -
mi tem pe ra tu ry. Pod ko niec se zo nu we ge ta cyj ne go nie na le -
ży wy gra biać opa dłych li ści – cen ne go źró dła krze mion ki.

Bam bu sy sły ną ze swej ży wot no ści i ogrom nych przy ro -
stów; w cią gu jed ne go se zo nu we ge ta cji od bu do wu ją ca łą
część nad ziem ną. Co ro ku źdźbła są co raz wyż sze i grub sze.
Je śli doj dzie do uszko dzeń mro zo wych, zwy kle nie wpły wa to
ne ga tyw nie na de ko ra cyj ność ro ślin w na stęp nym se zo nie.
Okres wzro stu przy pa da od po cząt ku kwiet nia do koń ca
czerw ca. Stan dar do wym spo so bem za bez pie cza nia
przed chło dem jest ściół ko wa nie (gru bą war stwą ma te ria łu
or ga nicz ne go). Moż na tak że przy giąć zwią za ne pę dy do zie -
mi i przy sy pać śnie giem. Do dat ko wo wska za ne jest owi ja nie
ro ślin agrow łók ni ną, zwłasz cza mło dych, w cią gu pierw -
szych 2–3 lat upra wy.

W szkół ce Ho se rów
Szkół ki Żbi kow skie zlo ka li zo wa ne na obrze żach Prusz ko -

wa to jed na z pierw szych pol skich firm pro du ku ją cych bam -
bu sy zi mu ją ce w grun cie w na szych wa run kach kli ma tycz -

nych. Są one – oprócz szcze pio nych wierzb i traw ozdob -
nych – głów ną spe cjal no ścią ro dzin nej fir my Ho se rów. Na -
zwi sko to jest do sko na le zna ne w śro do wi sku, a mło de po ko -
le nie pod trzy mu je ogrod ni cze tra dy cje. Pro wa dzą cy szkół kę
Woj ciech Ho ser ści śle współ pra cu je z bra tem Szy mo nem
– ro dzin nym znaw cą „te ma tu bam bu so we go”, któ ry w ra -
mach swo jej fir my urzą dza ją cej ogro dy tak że pro pa gu je sa -
dze nie bam bu sów.

Ma te riał wyj ścio wy – kłą cza i ro śli ny – spro wa dza się
w stycz niu–lu tym z Bel gii ze spe cja li stycz nej szkół ki. Kłą -
cza sa dzi się do do ni czek z prze wiew nym, lek ko kwa śnym
pod ło żem or ga nicz nym (mie szan ka na ba zie tor fu) i usta -
wia w szklar ni. Spro wa dzo ne ro śli ny dzie li się w koń cu lu -
te go – na po cząt ku mar ca ostrym na rzę dziem na kil ka sa -
dzo nek i umiesz cza w do nicz kach z ta kim sa mym pod ło -
żem co kłą cza. Po kil ku ty go dniach upra wy w szklar ni tra -
fia ją do kon te ne row ni z na wad nia niem kro plo wym. Przy -
wią za nie do dru cia nych pod pór za po bie ga prze wra ca niu
się ro ślin.

Pod sta wo wy ter min sprze da ży bam bu sów to wio sna i po -
czą tek la ta, kie dy naj le piej je sa dzić w ogro dzie. Zdą żą wów -
czas do brze się uko rze nić i wzmoc nić przed zi mą. Po po sa -
dze niu na miej sce sta łe wy ma ga ją czę ste go zra sza nia.

W ogro dzie bam bu sy sa dzi się po je dyn czo lub w gru -
pach. Do brze pre zen tu ją się ja ko tło wie lo barw nych ra bat
kwia to wych, na da ją się rów nież do two rze nia prze słon i ży -
wo pło tów. War to pro pa go wać ich upra wę nie tyl ko wśród
ko lek cjo ne rów. Speł nie nie pod sta wo wych wy ma gań upra -
wo wych po zwo li ło by cie szyć się ty mi ory gi nal ny mi eg zo -
tycz ny mi ro śli na mi nie mal każ de mu wła ści cie lo wi ogro du
w Pol sce. Dla pro du cen tów i do staw ców ma te ria łu na sa dze -
nio we go bam bu sy po le ca ne do upra wy w grun cie ozna cza -
ją szan sę po więk sze nia asor ty men tu o po szu ki wa ne, wy jąt -
ko we po zy cje.
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