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Cześć! Jestem Sylwia i można
powiedzieć, że odbiła mi palma

na punkcie bambusów

Kiedy opowiadam o bambusach to wciąż widzę
zdziwienie na twarzach Polaków. 

"Ale jak to bambusy w Polsce?!" - tak, to zupełnie
możliwe! Na codzień odczarowuję ten mit i namawiam do
tego by stworzyć piękny, egzotyczny ogród w zaciszu
domu. 

Przygotowałam ten materiał by przekonać Cię do tego, że
bambusy to piękne, orientalne trawy, które warto mieć u
siebie.

 
 



PRAWDZIWIE ODPOCZYWASZ W OTOCZENIU ZIELENI

Wyobraź sobie kojącą zieleń i dodaj do niej delikatny szum bambusowych
liści - ja już na samą myśl o tym czuję większy spokój. Jestem przekonana,
że gdy raz poczujesz, jak szum bambusowych liści poruszanych wieczornym
letnim wiatrem rozluźnia spięte mięśnie – zakochasz się w nich tak jak ja. 

Jeśli czujesz, że najlepiej i najpełniej odpoczywasz w otoczeniu zieleni, to
bambusy wspaniale mogą Ci pomóc zadbać o to uczucie na co dzień.   Już
jedna mała sadzonka daje jej wiele - i sprawia, że otoczenie nabiera
spokoju. Posadzone w ogrodzie (albo w donicy na tarasie lub balkonie)
mogą stać się rośliną, która przypomni Ci o oddechu i chwili dla siebie kiedy
tylko na nią popatrzysz. 

Jest jeszcze jedna korzyść, która wydaje mi się szczególnie cenna. Bambusy
uczą uważności. Zobaczysz jak wiosną, gdy zaczną budzić się po zimie
będziesz chodzić do nich co dzień z linijką sprawdzając jak urosły, jak ich
pędy wysuwają się ku niebu, jak rozwijają gałązki, a potem liście. 
To wielka przyjemność obserwować ich wzrost. Bambusy rosną szybciej niż
wiele innych roślin, więc można podziwiać ten cud natury trochę jakby w
przyspieszonym tempie.
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CHCESZ MIEĆ KAWAŁEK AZJI
W DOMU

Kiedy jedna z moich obserwatorek
zobaczyła, że bambusy mogą rosnąć w
Polsce, napisała “Ja chcę mieć Azję u
siebie! Właśnie wróciłam z podróży i
jestem nimi urzeczona!”. 

Pomyśl tylko jakby to było odbywać
codziennie niezwykłą podróż bez
opuszczania własnego domu. Wychodzisz
rano z kawą do ogrodu i wita cię własny
bambusowy zakątek, a oczy budzą się
patrząc na spokojną, bujną zieleń.  Dzięki
bambusom jest to możliwe. 

Jeśli nie masz ogrodu, ale balkon lub
taras to również możesz sobie posadzić
bambus - w tym wypadku do donicy.
Przekonasz się, jak wiele zieleni może dać
jedna roślina.
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KIEDY MOŻESZ, WYBIERASZ EKO /
CHCESZ ODDYCHAĆ CZYSTYM
POWIETRZEM

Wiesz, że gaj bambusowy wytwarza do 30%
więcej tlenu, niż las liściasty o takiej samej
powierzchni? 

Te egzotyczne trawy są niezwykle ważne w
utrzymaniu odpowiedniej równowagi między
dwutlenkiem węgla i tlenem w powietrzu,
którym oddychamy. 

W Polsce możemy wykorzystać te właściwości
by choć trochę postarać się o bardziej czyste
powietrze w naszym otoczeniu.

Pędy bambusów o grubszych tyczkach (tak
zwanych drzewiastych), które zostaną nam po
ich przycięciu, można wykorzystać jako podpory
dla fasoli czy groszku lub zrobić z nich hotel dla
owadów. Rozdrobnione liście mogą służyć jako
ściółka pod nasz bambus - nic się nie zmarnuje.
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LUBISZ ZROBIĆ COŚ RAZ, A POTEM
CIESZYĆ SIĘ EFEKTEM

Dużą zaletą bambusów jest to, że niewiele
potrzebują, aby dobrze i zdrowo rosnąć. 

Jeśli lubisz raz wykonać jakąś pracę, nawet
nieco cięższą (jak wkopanie do ziemi bariery
korzeniowej dla silnie rosnących bambusów
drzewiastych), zaś potem cieszyć się efektem -
to bambusy są dla Ciebie. 

Dobrze dobrane do stanowiska z odpowiednim
podłożem, dobrym nawozem dodanym na
wiosnę i ześciółkowane na zimę, będą cieszyć
Cię długie lata.
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SZUKASZ CZEGOŚ
NIECODZIENNEGO

Trzeba przyznać, że bambus to jeszcze mało
znana w Polsce roślina. 

Z jednej strony ekstrawagancka, z drugiej zaś
niosąca ze sobą jakąś cudowną harmonię.

Myślę, że to duża siła tej orientalnej trawy -
wyrafinowanie prostej formy, która wyjątkowo
wpasowuje się w minimalistycznie urządzone
otoczenie, dodając mu przytulności. 

Jeśli w Twoim ogrodzie nie bardzo widzisz
żywotniki, czyli tuje, może bambus jest właśnie
dla Ciebie?
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Mam  nadzieję, że pokazałam Ci największe zalety
posiadania bambusów w ogrodzie. 

Zdjęcia bambusa, które miałeś okazję oglądać w tym
materiale pochodzą od Michała Podgórczyka. Bardzo
serdecznie dziękujemy Michałowi za podzielenie się
swoim kawałkiem ogrodu! 

Zapraszam Cię zarówno do naszego sklepu jak i pracowni
Michała.

 

 

 

Jak Ci się to podoba? 

Oaza - Palmy Michał Podgórczyk

https://www.facebook.com/OazaPalmy
https://www.facebook.com/PobereznyPodgorczyk

