גדלים

תיאור

זן הבמבוק

מינוח בוטאני

משפחה

מצוי (ירוק)

Bambusa Vulgaris

דגניים

 10לי
 25לי
 50לי
 80לי
 150לי

בעל קנה ירוק .מגיע לגובה
של כ 18-מטר ולקוטר 70-
 80מ"מ .יש להקצות לו
מקום בגינה שייקח
בחשבון את גודלו העתידי.
ניתן לשליטה ולעיצוב
ומתאים לגידול בתוך בית
במקום בו יש אור ושעתיים
ביום של שמש ישירה.
המוטות מצוינים לאלפי
שימושים.

מצוי מגוון (צהוב)

Bambusa Vulgaris
Vitatta

דגניים

 10לי
 25לי
 50לי
 80לי
 150לי

בעל אותם תכונות כשל
הבמבוק המצוי .צבע הקנה
הוא צהוב עם פסים
ירוקים.

מולטיפלקס

Bambusa multiplex
)(Riviereorum

דגניים

קונטיינר
15
 25לי

מקורו של המולטיפלקס
מדרום סין וכינויו :אלה
סינית .זהו במבוק דק
גבעול המגיע לגובה
מקסימלי של  4מטרים.
ניתן לגידול בעציצים
גדולים או לשתילה לצד
סלעים כפי שמקובל זה
מאות שנים במקדשים
ובפארקים בסין ויפן.
אפשר להשתמש בו כצמח
גדר חיה .מתאים לגינות
קטנות יחסית .עמיד לקור
* -c10ושורד קרה קלה.
מתאים לשתילה בשמש
מלאה ובחצי צל וכן בתוך
מבנה מואר באור שמש.

תפוח-קנה

Bambusa ventricosa

דגניים

 25לי

גודלו  10מטרים ועוביו 6
סנטימטרים .גדל בשמש
מלאה ובחצי צל.
בגיזום נכון נותן אפקטים
מרשימים בגינה .עמיד
בקור – .-5c

זהוב

Phyllostachys aurea

דגניים

 10לי
 25לי

גובה  5-7מטר ,קוטר 30-
 40מ"מ .פרקים לא
סדירים יוצרים צורות
מיוחדות בחלקו התחתון
של הקנה .יוצר חורש צפוף
וסגור .זהו במבוק רץ
אגרסיבי מאוד הזקוק
להשקיה מועטה .בגינה
חייב חוסם שורשים.
הקנים ירוקים ,הופכים
לזהובים אחרי כמה שנים
אם חשופים לשמש ישירה,
גדלים ישר וחזקים מאוד.
מתאים כגדר חיה לצידי
כבישים ומדרכות.

שחור

Phyllostachys nigra

דגניים

 10לי

גובה  4-6מטר ,קוטר 35
מ"מ .הקנים ירוקים,
הופכים שחורים תוך
שנתיים-שלוש .משתלב
היטב עם קני במבוק
ירוקים וצהובים .מתפתח
לאט ,זקוק למקום מוצל
ומוגן מרוח .מתאים
לחללים פנימיים מוארים.

הברזל

פליאובלסטוס פיגמאוס

Dendrocalamus
strictus

דגניים

Pleioblastus
pigmaeus

דגניים

 10לי
 25לי

אחד ממיני הבמבוק
המשובחים ביותר
לתעשיות הריהוט ,הגדרות
והבניה.
תכונתו הייחודית היא
קירות עבים מאוד ,כמעט
מלאים ,ההופכים אותו
לבמבוק החזק ביותר
בעולם .מקורו בתת-
היבשת ההודית ,מגיע
לגובה של  18מ' ולקוטר
של  10ס"מ תוך  7שנים
משתילה.

במבוק זה מגיע לגובה של
עד מטר וחצי ,והוא צריך
הצללה חלקית או מלאה.
עמיד במיוחד ליובש
ולזיהום אוויר.

