Beskæringsvejledning
Buxus - uklippet
Buxus kan klippes hele året. Uklippet fremstår Buxus som et tæt lille træ, uden
specielt meget karakter. Formålet med beskæringen er derfor at give træet mere
karakter. Fremhæve træets karaktertræk om man vil.
Som udgangspunkt er det dig, som ved hvorledes at træet skal beskæres, men
hvis du er i tvivl, kan du med fordel bruge vores generelle vejledning for
beskæring af bonsai.
Klipning af Buxus - sådan kan du gøre;
1. Undersøg træet med fingrene og forsøg at afklare hvor træets grene
sidder.
2. Fjern grønne stilke langs med hovedstammen. Det nemmeste er at starte
nedefra og arbejde sig opad.
3. Forsæt med at fjerne grønne stilke, indtil alle grene er synlige inde ved
hovedstammen.
4. Forsøg at fremhæve de områder, som du finder harmoniske. Fjern de
grene, som bryder harmonien.
5. Skjul de områder, som er grimme eller uharmoniske. Efterlad stilke til at
skjule disse områder.
6. Klip alle tilbageværende stilke i den længde, som du ønsker.
7. Klip spidsen af samtlige grønne stilke.
8. Grene, som godt kan bruges, men peger i den forkerte retning kan
bindes op med alu-wire.
9. Husk at Buxus er hårdfør.
Lidt efter temperament kan beskæringen foretages på 10 minutter eller 14 dage.
Nogle mennesker holder meget af at beskære, mens andre er lidt bange for det.
Set fra træets synspunkt så trives det bedst ved at blive beskåret. Du skal ikke
være bange for at fjerne mange grønne stilke og grene. Sålænge at du efterlader
ca. 20% af de grønne stilke vil træet kunne overleve.
Når beskæringen er færdig, er det ikke sikkert at træet er plantet korrekt i skålen.
Dette kan du først udbedre ved næste ompotning. Hvis planten står i bonsaijord
og ikke trænger til ompotning, så bør ompotning kun finde sted i april måned.
Jo større bladmængde jo oftere skal træet vandes. Hvis bladmængden beskæres
til et minimum skal planten altså ikke vandes så ofte.
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