Beskæring af bonsai
Som udgangspunkt bør beskæring foregå mindst en gang om året. Om foråret foretages en
hovedbeskæring, hvor der fjernes større grene og kronen udtyndes. Efter hovedbeskæringen er
foretaget vedligeholdes formen løbende i løbet af sommeren og efteråret. Dette gøres ved at klippe
nye skud tilbage.

Hovedbeskæring
Alle træer har en forside. Altså en side, som præsenterer sig bedre end de andre sider. For at træet
opnår mest muligt harmoni og skønhed kan du med fordel følge nogle simple regler, når du former
dit træ. Afhængig af træets stilart vil der være forskellige regler for hvordan at det skal klippes. Med
mindre at du ønsker en meget præcis beskæringsvejledning, anbefaler vi at du følger nedenstående
generelle regler;
• Set forfra skal stammen på træet være synlig næsten hele vejen op.
• Der må ikke sidde to grene på samme niveau.
• Første sidegren må ikke sidde for langt nede. Forsøg at ramme ca. 1/3 af træets
højde.
• Anden sidegren skal sidde modsat første sidegren.
• Tredie sidegren skal så vidt muligt sidde bag på stammen og give træet dybte.
• Ingen grene må som udgangspunkt krydse hinanden.
• Set oppefra må ingen grene sidde lige over hinanden.

Snak med træet
Ingen regler uden undtagelser, og det er naturligvis ikke altid muligt at følge ovenstående regler.
Hvert træ har sit eget liv. Når det er tid til beskæring så tag træet frem og kik på det forfra. Se om du
umiddelbart kan se nogle kviste, som kan fjernes. Når du starter med at klippe, vil træet begynde at
udsende signaler om hvor det vil være klogt at klippe. Hvis du er i tvivl så vend træet og led efter
kviste igen. Hvis du finder en så klip den og lyt efter signaler fra træet om der skulle være flere,
som ønskes bortskaffet. Hellere afvente end at klippe for meget. Jo længere tid du har træet, jo
nemmere vil det være for dig at fjerne de rigtige grene.
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