
Bonsai startpakke
Indhold

• Bonsaitræ i 18 cm. creme skål
• Bladsaks
• Bog; Bonsai basics(engelsk)
• Bonsaigødning, Sunball 100 gram
• Alu-wire, 3x25 gram
• Bladgødning, 25 gram
• Bonsaijord, 1 liter
• Net til skåle

Bonsaitræet står i en 18 cm. skål. Dette er en god størrelse skål at starte med. Træet er ompottet og vokser i 
bonsaijord. Ligeledes er vi passet træet i en vis periode og dermed klippet træet, som vi syntes at det fremstår  
pænest. Det nemmeste vil være at vedligeholde det som vi har arbejdet med, men du kan sagtens lave større  
ændringer. Start med at finde en god placering til træet og sørg for at det får vand nok. Når du har haft træet 
et  stykke  tid  kan  du  begynde  at  beskære.  Se  artsbeskrivelsen  for  bonsaitræet  -  her  angives  det  bedste  
tidspunkt for beskæring af arten.

Bladsaksen  bruges til at klippe ny vækst med. Du kan dermed vedligeholde eller ændre på træets form. 
Klippes træet f.eks. hårdt tilbage på alle grene på nær en enkelt vil området omring denne gren hurtigt blive 
styrket. Vi arter vokser langsom og skal derfor ikke klippes mere end en gang om året.

Bog; Bonsai basics giver en god indførsel i hvad bonsai kunsten rummer.  

Bonsaigødning. Fast gødning som blot skal ligges oven på jorden. Hvis du vander med en vandkande er det 
vigtigt at du vander der hvor kuglerne ligger. Kuglerne holder i ca. 3 måneder. 

Alu-wire benyttes til at vikle om grene for at ændre deres retning. Hvis en gren går den forkerte vej, så  
omvikles denne med alu-wire. Jo tykkere grenen er jo tykkere skal alu-wiren være. Du kan kun bruge alu-
wire på små og mindre grene. Hvis du ønsker at rette på en gren som er tykkere end ca. 5 millimeter har du  
brug for en grenbøjer, som ikke er med i denne pakke.

Bladgødning. Det er aldrig rart at være nødt til at smide et træ ud. Derfor har vi vedlagt lidt førstehjælp, som 
i visse tilfælde vil kunne forhindre at planten dør. Denne gødning kan også med fordel bruges på almindelige  
stueplanter. Bladgødning blandes med vand i en almindelig forstøver og sprøjtes herefter direkte på bladene.  
Kan bruges i de situationer hvor et træ hænger voldsomt med bladene eller på anden måde syntes at have 
problemer. Efter en ompotning vil et træ ofte hænge med bladene og der er en forøget risiko for at træet kan  
gå ud. Bruges højest en gang om ugen. Dosering; ½ tsk. pr. liter vand.  

Bonsaijord. Grov jord, som dræner vand godt og derfor sikrer at vandet ledes hurtigt væk. Den grove jord 
giver træets rødder bedre plads til at vokse. En liter bonsaijord er nok til at ompotte ca. to bonsaitræer i 18 
cm. bonsaiskåle.

Net til skåle. Bruges når der ompottes. Ligges i bunden af skålen over drænhullerne.

Vand og gød altid efter at solen er gået ned. 

Held og lykke.
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