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Iedere bamboe soort bloeit periodiek bijvoorbeeld om de 80 jaar, 100 jaar of 120 jaar. Een aantal
soorten, zoals Fargesia's, overleven dit niet denk maar aan de wereldwijde bloei van
Fargesia murielae.
Fargesia nitida en z'n variëteiten zijn in Europa aanwezig sinds 1886. Wanneer we daar zijn
periodiek systeem bijtellen (ongeveer 120 jaar) is het normaal dat geruchten over de bloei van deze
soorten voor waar mogen aangenomen worden. Bloei bij Fargesia murielae 'Kranich' is te wijten aan
het feit dat er bij het vermeerderen oud materiaal is gebruikt.

Foto 1: Bloeiende tak bij Fargesia nitida 'Gansu 95/2'
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Foto 2: detail bloei Fargesia nitida 'Gansu 95/2'

Mogen wij vragen dit probleem ernstig te nemen en soorten zoals: Fargesia nitida,
Fargesia nitida 'Eisenach', Fargesia nitida 'Gansu 95/2', Fargesia nitida 'Mc
Clure', Fargesia nitida 'Nymphenburg', Fargesia murielae 'Kranich', niet meer te
kopen of verkopen. Deze planten zullen binnenkort massaal worden aangeboden door
tuincentra en plantenverkopers, daar ze door parasieten in ons vak op de markt worden
gegooid i.p.v. ze te vernietigen.
Wij hebben daarom deze planten bij ons uit de handel genomen sinds eind 2003.
Huidig worden op de kwekerij reeds nieuwe soorten gekweekt en geselecteerd. Deze zijn
afkomstig uit zaad van de bloeiende planten. De nieuwe generatie zal ons in de toekomst
voor zo'n 100 à 120 jaar verzekeren van waardevol plantmateriaal tot rond het jaar 2100
deze generatie opnieuw zal gaan bloeien, enz.

Foto 3: nieuwe soort
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Het vergt dus veel moeite en vooral zeer veel geduld van de kweker om zijn toekomstig
materiaal gedurende een periode van 8 à 10 jaar op de kwekerij te observeren alvorens de
planten te kweken voor verkoop. Het duurt immers zolang vooraleer een zaailing is
uitgegroeid tot een volwassen exemplaar en al zijn kenmerken zoals grote,
winterhardheid, uitzicht,... te kennen geeft.
Toch blijft deze groep van niet woekerende bamboes de moeite waard. Het zijn ideale
planten om in kleine en middelgrote tuinen te gebru iken als hagen, wind- en
zichtschermen of als potplant. Voor iedere klant stellen wij op de kwekerij de best
mogelijke oplossing voor al naar gelang de wensen en mogelijkheden.
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