Bonsai boompje verzorgen / Watergeven
watergift
Het water geven is erg belangrijk voor Uw Bonsai, er is geen standaard methode voor.
Het is een kwestie van aanvoelen, warmte, regen, wind zijn hierop van invloed.
Laat de grond nooit uitdrogen maar geef pas water als de kluit wat droog aanvoelt.
Zorg dat de grond goed water doorlatend is, een Bonsai heeft niet graag natte voeten.
Opstuwend water in de pot zal Uw Bonsai niet overleven, met wortelrot tot gevolg.
Een handig hulpmiddel is een saté prikker steek deze in de grond en controleer af en toe of deze nog
vochtig aanvoelt.
Is de boom toch te nat geworden, zet hem dan een paar dagen onder een afdak zodat
deze wat kan bijkomen.
Speciale Japanse grondsoorten zoals Akadama, Kyru, Kanuma,houden goed vocht vast en zorgen
voor een goede drainering.
Dennen
Dennen hebben 's winters semi droge omstandigheden nodig terwijl de grond in het groeiseizoen iets
vochtig moet worden gehouden. Dennen houden niet van nattigheid.
Nevel de naalden alleen van zomer tot begin herfst, maar dan wel 's ochtends als 's avonds laat.
In de winter moeten naaldbomen wel belicht worden, en met strenge vorst beneden -5 C op een
beschut plekje geplaatst worden of in een kas.
Loofbomen
Loofbomen hoeven 's winters 1 keer per week bewaterd te worden, en kunnen op een donkere plek
overwinteren bij voorkeur in een kas. In de zomer is water geven per soort verschillend.
Dit is vaak een kwestie van aanvoelen en de bomen observeren, loofbomen hebben per soort vaak
verschillende stand plaatsen nodig zoals volle zon, half schaduw en schaduw.
Let vooral op, warmte, schrale wind en overvloedige regen.
Bonsai boompje verzorgen / Bemesting
bemesten
Eens per week bemesten in het groeiseizoen, dat wil zeggen van voorjaar tot najaar. Bemest in het
begin met een tot de helft verdunde mest. Ga zo eind voorjaar over op de mest van de normale sterkte
en keer midden zomer weer terug naar de verdunde oplossing. Gebruik tot midden herfst een stikstof
arme mest, bijvoorbeeld een speciale stikstof arme mest (pokon vloeibaar / Ferti vloeibaar) Alleen
bemesten tijdens de actieve groei van de boom.
De groei van de binnenbomen zal vertragen als u ze een beetje koeler zet.
Houdt u de bonsai het hele jaar door op een constante temperatuur, dan blijft hij doorgroeien. Ook dan
is het beter om wat minder te bemesten en de wortels 's winters wat rust te gunnen. Bespuit de bonsai
ook wekelijks met een vloeibare mest. Dit noemen we bladbemesting.
Bonsai boompje verzorgen / Snoeien
Vormsnoei Loofbomen
Knip tijdens de groei periode te lange scheuten af
om de vorm van uw bonsai te ontwikkelen.
Verdeel uw boom denkbeeldig in drie horizontale gedeeltes.
Snoei de twijgen in het bovenste gedeelte terug tot 1stel nieuwe bladeren.
In het middelste gedeelte tot 2 stel nieuwe bladeren.
Onderste gedeelte tot 3 stel nieuwe bladeren.

