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SZTUKA BONSAI  

CO TO JEST WŁAŚCIWIE BONSAI ? 

Miniaturyzacja drzew i krzewów oraz tworzenie krajobrazów w niewielkich, ceramicznych naczyniach jest niezwykle 

starą tradycją wywodzącą się z Dalekiego Wschodu. Sztuka , której korzenie wywodzą się z Chin obecnie ma około 

1200 lat, gdy panowała dynastia Tang a stała się popularna za czasów dynastii Ming oraz Ching. Początkowo 

nazywana "penjing" przez Chińczyków trafiła do Japonii, skąd pod nazwą bonsai podbiła serca ludzi na całym świecie. 

Dynamika rozwoju tej sztuki w Europie rozpoczęła się w 1908 roku kiedy to w Londynie została zorganizowana 

pierwsza wystawa bonsai. Dopiero kilkanaście lat temu zaczęto głośno mówić o tej sztuce w Polsce. Obecnie można 

kupić namiastki bonsai, które pod naszym okiem mogą zamienić się w prawdziwe okazy. Bonsai jest sztuką niezwykle 

efektowną, lecz na efekt trzeba sobie zapracować naprawdę ciężką i mozolną pracą. Podobna jest do malarstwa lub 

rzeźbiarstwa. Trzeba znaleźć odpowiedni materiał i odpowiednio go ukształtować. 

Zasadniczo wyróżnia się dwa typy bonsai. Pierwszy to pojedyncze drzewo (krzew) rosnące w małym pojemniku. Drugi 

to rodzaj ogródka skalnego mającego na celu stworzenie iluzji krajobrazu naturalnego. 

W zasadzie każde drzewo lub krzew nadają się na bonsai. Przeszkodą, która eliminuje niektóre gatunki są taki cechy 

jak: kruche i łamliwe pędy, trudność formowania, duże liście, kwiaty lub owce. 

Musimy sobie zadać pytanie "kiedy drzewko lub krzaczek staje się bonsai?". Niestety na to pytanie nie można 

jednoznacznie odpowiedzieć. Najczęściej określa się to wizualnie np. drzewko rosnące na skale niewielkich 

rozmiarów o ciekawej budowie pnia jest już bonsai w przeciwieństwie do jakiegoś iglaka wykopanego w lesie o 

średnicy "pnia" wynoszącej 1cm. 

Wartość bonsai jest porównywalna do wina-czym starsze tym droższe i lepsze (ładniejsze). W ogrodzie botanicznym 

w Szanghaju jest okaz, którego wiek szacuje się na około 200 lat. Ten okaz jest na pewno bezcenny. 

Możemy zauważyć, że rozpiętość jest ogromna, a od stopnia wtajemniczenia w sztukę bonsai zależy rozpoznanie, czy 

nasz okaz jest na początku swojej drogi, czy w jej połowie a może dobiega kresu swojego długiego życia. 

  



4 | S t r o n a  
 

OD CZEGO ZACZĄĆ? 

Zwykło się mówić, że każda roślina teoretycznie nadaje się na bonsai. Wszak bonsai to metoda pielęgnacji i uprawy 

roślin, najczęściej drzewiastych, wyjątkowo roślin zielnych, takich jak złocienie , trawy i bambusy. Odmienny wygląd, 

pokrój, mniejsze liście, fantazyjne ukształtowane konary, to wyniki skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych, a 

nie cecha odmianowa. Drzewka bonsai nie są specjalną odmianą, a więc sadzonki pobrane z pięknego okazu bonsai, 

same z siebie nie staną się następnymi bonsai. Wyrosną z nich rośliny typowe dla danego gatunku, o ile nie będą 

stosowane specjalne zabiegi. Podobnie rzecz ma się z nasionami. Przywożone są z dalekich podróży do Japonii, ale 

także do krajów Europy Zachodniej, torebki z nasionami bonsai. Na torebce piękne japońskie napisy, równie piękna 

fotografia drogocennego okazu bonsai, unikatowego pewnie nawet w Japonii, a co w środku? Nasiona sosny 

drobnokwiatowej (Pinus parviflora) lub klonu palmowego (Acer palmatum). Jeśli nasiona wykiełkują, w co należy 

wątpić, bo pewnie są stare i zleżałe, wyrosną z nich rośliny normalne, w niczym nie przypominające pięknego 

obrazka na torebce, bo-jeszcze raz przypominam-tajemnica tkwi w pielęgnacji i uprawie. Po tych wstępnych uwagach 

możemy wrócić do zasadniczego pytania. Od czego zacząć? 

Przede wszystkim od zastanowienia się, jakie mamy warunki do pielęgnacji roślin drzewiastych według zasad bonsai. 

Rośliny stając się bonsai, nie zmieniają swoich wymagań siedliskowych. Gatunki uprawiane w naszym kraju we 

wnętrzach jako rośliny doniczkowe, wymagają stałej temperatury, dość wysokiej (około 20 stopni C) i często znoszą 

ograniczony dostęp światła. Z wymaganiami wilgotności jest już różnie. Są takie, które wymagają wysokiej 

wilgotności powietrza, te najczęściej uprawiane są jedynie w szklarniach. Inne dobrze znoszą suche powietrze, 

szczególnie zimą, naszych nowoczesnych, centralnie ogrzewanych mieszkań. Na bonsai do uprawy w mieszkaniu 

przez cały czas, także zimą, nadają się takie gatunki jak: 

- Figowiec (Ficus benjamina) 

- Grubosz (Crassula arborescenes - tak zwane drzewko szczęścia) 

- Serissa foetida 

Całkowitym przeciwieństwem są rośliny uprawiane w ogrodach i parkach, a także gatunki występujące w Polsce w 

stanie naturalnym, w lasach, zaroślach i na łąkach. Charakteryzują się sezonowością wzrostu. Intensywnie rosną 

wiosną i latem, jesienią ich wzrost ustaje, rośliny przygotowują się do przetrwania zimy, którą przeżywają w stanie 

uśpienia. 

Wybór gatunków roślin, które jako bonsai, powinny cały sezon być uprawiane na zewnątrz, w półcienistym miejscu 

ogrodu, na tarasie lub balkonie, a na czas zimy przenoszone do widnego pomieszczenia zabezpieczonego przed 

dostępem mrozu, jest spory. Bardzo często spotykane są sosny, głównie Sosna Pinus parviflora (w naszych 

warunkach z powodzeniem można zastąpić je swojską kosodrzewiną Pinus mugo), świerki, szczególnie karłowe 

odmiany zwykłego świerka, niektóre odmiany cyprysików i jałowców, wiele gatunków krzewów i drzew liściastych. 

Wybierając więc rośliny na bonsai, musimy być pewni, czy dysponujemy tylko oknem w pokoju mieszkalnym, czy być 

może mamy warunki, aby nasze bonsai przetrzymać przez czas zimy w warunkach zbliżonych do naturalnych, a więc 

w pomieszczeniu widnym, dość wilgotnym, ale bez mrozu, w temp. 0-4 stopni C. Temperatury poniżej zera nie są 

wskazane, ponieważ bryła korzeniowa nie powinna przemarznąć. Przy przemarzaniu najczęściej naczynie pęka, a 

korzenie większości gatunków, nawet krajowych, i wydawałoby się, bardzo odpornych, ulegają zniszczeniu. Nie 

można liczyć na to, że kosodrzewina prowadzona jako bonsai przezimuje stojąc na balkonie. 

Istnieją oczywiście gatunki o pośrednich wymaganiach. Najczęściej są to rośliny pochodzące z okolic 

śródziemnomorskich, takie, jak granaty, lawenda, rozmaryn, mirt, oliwka. Rośliny te mogą być uprawiane cały czas w 

pomieszczeniu mieszkalnym, ale zimą ich wzrost jest jednak zahamowany. Ogranicza się podlewanie, wyszukuje się 

dla nich miejsce najchłodniejsze w mieszkaniu, ale widne. Często zrasza nie podlewając, bo największym 

niebezpieczeństwem jest zbyt suche powietrze.  
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SKĄD WZIĄŚĆ ROŚLINY? 

W wielu podręcznikach sztuki bonsai można znaleźć szczegółowe zalecenia dotyczące rozmnażania we własnym 

zakresie drzew i krzewów przez siew, sadzonkowanie lub szczepienie. Są to identyczne metody, jak te opisane w 

podręcznikach szkółkarstwa drzew i krzewów ozdobnych lub leśnych, często łatwe, jak najzwyklejszy siew 

własnoręcznie zebranych nasion, czasem wprost niemożliwe w warunkach amatorskich, jak skomplikowane 

szczepienia. Wszystkie jednak mają dla początkujących amatorów bonsai podstawową wadę. Dają nam w wyniku 

rośliny małe, które dopiero po kilku latach osiągają wymiary pozwalające na rozpoczęcie zabiegów bonsai. 

Drugą drogą do zdobycia własnych bonsai jest wyszukiwanie odpowiednich drzewek w przyrodzie. Muszę jednak 

przypomnieć kilka zasad obowiązujących każdego, prawdziwego miłośnika bonsai. Pierwsza, to szacunek dla rośliny i 

w ogóle dla środowiska. Nie bierzemy więc pod uwagę parków narodowych, rezerwatów, terenów krajobrazu 

chronionego itp. Lepiej penetrować pastwiska, miejskie nieużytki, przydroża, obrzeża lasów, oczywiście uzgadniając 

uprzednio z właścicielem gruntu ewentualne wykopywanie roślin. Drugi sposób poszukiwania roślin, to wybór 

odpowiedniego terminu, który musi przypadać w okresie spoczynku roślin, a więc wiosną do czasu puszczania pąków 

(należy pamiętać, że większość liściastych drzew rozwija pąki wcześniej, a drzewa iglaste i dęby później, zwykle na 

początku maja) lub późnym latem i wczesną jesienią, gdy na wierzchołkach pędów zawiążą się już dobrze 

wykształcone pąki na przyszły rok i ustanie wzrost roślin iglastych, jak na przykład jałowce i cyprysiki. 

Trzecia zasada poszukiwania drzewek z natury jest prosta. Nie należy się brać za tę operację bez pewnego 

doświadczenia w przesadzaniu roślin, istnieje kilka podstawowych reguł: 

- koniecznie trzeba utrzymać równowagę między częścią nadziemną a systemem korzeniowym, czyli silnie skracając 

korzenie należy także skrócić pędy, a niektóre nich nawet usunąć; 

- miejsca cięcia powinny być możliwie małe i zabezpieczone maścią ogrodniczą przed wysychaniem; 

- przesadzanie większych lub starszych roślin rozłożyć na dwa lata 

Rośliny uprawiane w szkółkach pojemnikowych są łatwiejsze, ponieważ rosnąc w zasobnym podłożu o stałej 

wilgotności wytwarzają bardzo zwarty system korzeniowy, o licznych, lecz drobnych korzeniach. Zupełnym 

przeciwieństwem są systemy korzeniowe drzew w terenie otwartym, gdzie często korzenie muszą sięgać daleko w 

poszukiwaniu składników pokarmowych i wody. Weźmy więc roślinę z pojemnika, na przykład jałowiec. Po wyjęciu z 

pojemnika łatwo się przekonać, że wierzchnia warstwa podłoża nie jest tak silnie przerośnięta korzeniami, jak 

warstwa dolna. Można ją więc bez większej szkody dla rośliny usunąć odsłaniając jednocześnie nasady głównych 

korzeni, co jest korzystne ze względów estetycznych. Od spodu bryły korzeniowej zauważymy najczęściej zbitą 

plątaninę korzeni rosnących wkoło dolnej krawędzi pojemnika. Korzenie te można odciąć. Znaczne zmniejszenie bryły 

korzeniowej, na przykład odcięcie jej dolnej połowy, nie zagraża jeszcze życiu rośliny, jeżeli jednocześnie zmniejszona 

zostanie jej część nadziemna. Następnie zapewnić jej trzeba warunki podwyższonej wilgotności powietrza przez 

nakrycie kloszem lub mini namiotem foliowym, aby ograniczyć straty wody. 

Ostatecznym rozwiązaniem kłopotów ze zdobyciem bonsai jest kupno. Droga ryzykowna. Krajowe rośliny są 

względnie tanie, ale najczęściej nie przedstawiają szczególnej wartości. Lecz od czegoś trzeba zacząć. 
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WYBÓR ROŚLINY NA BONSAI 

Początkujący hodowcy powinni wybierać gatunki niezbyt trudne do prowadzenia, ale równocześnie dające dość 

szybkie efekty. Z roślin liściastych spełniają te wymogi na przykład irgi - Cotoneaster horizontalis, Cotoneaster 

dammeri, Cotoneaster divaricata. Są to rośliny o drobnych liściach, a więc nie trzeba czekać wiele lat, aby roślina 

zaczęła tworzyć liście zmniejszone, jak to jest w przypadku dębów lub klonów. Irgi bardzo dobrze reagują na silne 

przycinanie pędów. Szybko tworzą spore ilości pędów bocznych wybijających ze śpiących oczek. Wykorzystuje się je 

do formowania gęstych koron miniaturowych drzewek. Następną cechą irg, interesującą dla początkujących 

amatorów, jest silny wzrost. Brzmi to co prawda paradoksalnie, bo przecież chodzi nam o stworzenie miniaturowych 

drzewek, ale tak jest. Co nam daje silny wzrost irgi? Wbrew pozorom sztuka bonsai nie polega na hamowaniu 

wzrostu roślin, ale na ograniczaniu przyrostu ich wysokości. Drzewko ma pozostawać tej samej, założonej przy 

formowaniu, wysokości. Nie znaczy to przecież, że ma przestać rosnąć. Wręcz przeciwnie, ma rosnąć intensywnie. 

Jego główny pień ma szybko przyrastać na grubości. Boczne gałązki mają się szybko zagęszczać. Im pień będzie 

grubszy, a boczne gałązki gęściejsze, tym szybciej uzyskamy właściwy efekt. Możemy się tego spodziewać po szybko 

rosnących irgach. Oprócz irg podobny charakter wzrostu możemy uzyskać spośród roślin liściastych u ogników, 

berberysy, a spośród roślin, które mogą być uprawiane w mieszkaniach oliwki i granaty. Z krzewów iglastych 

radziłbym wybierać jałowce i cyprysiki, szczególnie formy o igiełkowatych liściach, a nie łuskowatych. Sosny i świerki 

lepiej zostawić sobie na później, ponieważ są nieco trudniejsze do formowania. 

Przejdźmy teraz do wyboru konkretnych roślin przeznaczonych na bonsai. Przede wszystkim, muszą to być rośliny 

zdrowe, w dobrej kondycji, bez uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki. 

Należy także unikać roślin uszkodzonych mechanicznie, złamanych, rozerwanych itp. Oczywiście, jeśli roślina w 

młodym wieku została uszkodzona, ale zdołała już rany zabliźnić, tak, że jej nie szpecą, a tylko nadają interesujący 

kształt głównym pędom, to możemy ją na bonsai wybrać. Świeże uszkodzenia trudne są jednak do szybkiego 

zagojenia. 

Następne kryterium wyboru to wielkość liści i charakter rozgałęzień. Wśród roślin otrzymanych z nasion, a 

wspomniana irga - Cotoneaster divaricata - najczęściej jest w ten sposób rozmnażana, obserwujemy różnice między 

poszczególnymi roślinami pod względem tych cech. Wybieramy więc rośliny wyróżniające się drobniejszymi liśćmi i 

drobniejszymi, gęściejszymi rozgałęzieniami. Ważne jest, aby boczne rozgałęzieniami. Ważne jest, aby boczne 

rozgałęzienia wyrastały mniej więcej równomiernie na całej długości pędu głównego. Szczególnie ważne jest, aby 

najniższe gałązki nie były osadzone zbyt wysoko, ale wyrastały nieco powyżej szyjki korzeniowej. Nadmiar gałązek 

łatwo jest usunąć, o wiele trudniej zmusić drzewko do tworzenia nowych, bocznych gałązek na dolnej części pnia. 

Baczną uwagę należy zwrócić na budowę głównego pędu, który będzie pniem miniaturowego drzewka. Powinien być 

jak najgrubszy, ale równomiernie zwężający się ku wierzchołkowi. Nie nadają się rośliny o pędach ze zgrubieniami 

powyżej najniższych rozgałęzień, o pędach skręcających się pod sztywnym kątem, o pędach regularnie, łukowato 

wygiętych. Pamiętamy przecież, że bonsai tworzymy czerpiąc wzory z natury, a ta stroni od form geometrycznych i 

idealnej symetrii. 

Rozgałęzienia boczne, jak już powiedziano, powinny pojawić się na pędzie głównym możliwie nisko. Ważne jest, aby 

rozgałęzienia dalszych rzędów występowały na całej długości pędów bocznych, a nie jedynie na ich wierzchołkach. 

Dobrze jest też zwrócić uwagę na budowę systemu korzeniowego. Nie bardzo jest to możliwe przy zakupie roślin 

produkowanych w pojemnikach, ale te nie sprawiają wiele kłopotu przy formowaniu korzeni. Rośliny uprawiane w 

gruncie, które możemy kupić bez bryły korzeniowej, z gołymi korzeniami, powinny mieć raczej korzenie rozchodzące 

się promieniście od nasady, rosnące poziomo. Rośliny z długimi i silnymi korzeniami wyrastającymi pionowo w dół 

nie nadają się zupełnie, bo prawie niemożliwością będzie posadzić je do płaskich pojemników używanych najczęściej 

dla bonsai.  
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JAK ROZPOCZĄĆ FORMOWANIE DRZEWEK? 

Pierwsza i najważniejsza rada - nie działać pochopnie. Wybrane rośliny dobrze jest przez jakiś czas obserwować i 

analizować. Pamiętając, że matka natura powinna być również nauczycielką hodowców bonsai, pożyteczne byłoby 

odnalezienie w parku, ogrodzie lub otwartym krajobrazie starszych okazów tego samego gatunku. Podpowiedzą one, 

jaki pokrój jest typowy dla danego gatunku, czy jest to płaska i rozłożysta, czy wąska i wzniesiona korona, czy konary 

są liczne i raczej drobne, czy przeciwnie grube i równomiernie rozłożone. Obserwacje takie ułatwią wybór przyszłej 

formy miniaturowego drzewka. Japończycy wyróżniają 29 stylów prowadzenia drzewa. Na początek jednak 

przedstawię 5 podstawowych, odnoszących się do pojedynczego drzewa: 

* Styl regularny, pionowy. Drzewko ma prosty, pionowy pień - o grubej podstawie, regularnie zwężający się ku 

wierzchołkowi. Boczne konary rozchodzą się prawie poziomo na wszystkie strony, tworząc wyraĽnie zaznaczone 

piętra. Ogólnie drzewko sprawia wrażenie idealnie symetrycznego, jednak wskazane, a nawet konieczne są drobne 

odstępstwa od symetrii w rozłożeniu konarów. 

* Styl nieregularny, pionowy. Łatwiejszy dla początkujących, bowiem dozwala większe odstępstwa od symetrii. Pień 

oczywiście musi być pionowy, ewentualnie jedynie w części wierzchołkowej nieco odchylony. Układ konarów jest 

swobodny, nieregularny, ale naturalny. Mimo swobodnego układu konarów, ogólny zarys korony powinien być 

symetryczny. 

* Styl pochylony. Istnieje wiele jego wariantów, ale główną zasadą jest nachylenie pnia pod kątem bardziej lub mniej 

ostrym. Często konary zwrócone są wszystkie w jedną stronę i wtedy drzewko wygląda, jakby rosnąc na 

wierzchołkach gór lub na nadmorskiej wydmie ukształtowane zostało pod wpływem silnych wiatrów. 

* Styl kaskadowy. Pień wierzchołkiem skierowany jest w dół, a konary zwieszają się kaskadami. Chińczycy wszędzie 

stosujący terminy poetyckie, nazywają ten styl formą pawiego ogona. W przeciwieństwie do poprzednich form, w 

stylu kaskadowym stosuje się wysokie i wąskie pojemniki, a nie płaskie i płytkie. 

* Styl półkaskadowy. Pień wyrastając pod kątem, w większej swojej części układa się poziomo. Taki kierunek 

przyjmuje większość konarów. 

Wybór właściwego stylu dla poszczególnych roślin otrzymanych ze szkółki jest na pewno trudny. Trzeba umieć 

dostrzec w nieuformowanej jeszcze roślinie zadatki przyszłego bonsai, a następnie rozpocząć formowanie od silnego 

cięcia pędów. Technika cięcia jest prosta i taka sama, jak w przypadku drzew owocowych. Cięcie wykonuje się ostrym 

sekatorem. Powierzchnia cięcia powinna być jak najmniejsza, ale po odciętej gałęzi nie może pozostać sęk. Każda 

gałąź ma u swej nasady obrączkowate zgrubienie. Odcinając ją należy przeprowadzić płaszczyznę cięcia tuż nad tym 

zgrubieniem. Gdybyśmy odcięli gałąź jeszcze bliżej pnia, płaszczyzna cięcia przeszłaby przez tę obrączkę, 

powierzchnia rany byłaby większa i gojenie trwałoby dłużej. Gdybyśmy cięli gałąź dalej od pnia i pozostawili niewielki 

nawet sęk, drzewko nie dałoby rady takiej rany zalać. Sęk zasechłby i wyglądał nieestetycznie. Mała rana powstała po 

wycięciu gałęzi zostanie zalana przez kalus (tkankę przyranną) w ciągu paru lat. W ten sposób usuwamy gałęzie 

niepotrzebne. 
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FORMOWANIE DRZEWEK 

Załóżmy, że mamy już wybraną roślinę, że zdecydowaliśmy się, jaką formę jej nadamy, a nawet wykonaliśmy już 

pierwsze cięcie określając tym samym wysokość drzewka. Teraz przychodzi pora, aby usunąć wszystkie gałązki 

niepotrzebne. Najpierw dokładnie usuwamy wszystkie, nawet najdrobniejsze gałązki zeschnięte. W stanie bezlistnym 

zazwyczaj różnią się one od gałązek żywych jaśniejszą barwą kory, która może być pomarszczona lub miejscami już 

odstająca, dająca się łatwo odłupać. W przypadkach wątpliwych można wierzchołkiem noża zadrasnąć lekko korę. Na 

gałązkach żywych pod korą ukażą się zielone tkanki wewnętrzne, na gałązkach martwych zobaczymy tkanki 

obumarłe, brązowe, beżowe lub prawie czarne. Następnie usuwamy gałązki uszkodzone mechanicznie, złamane, 

rozerwane, pokruszone. Jeśli gałązka złamana jest w połowie długości, a na części bliżej pnia głównego wyrastają 

boczne pędy drugorzędne należy początkowo gałązkę tylko skrócić. Boczny pęd być może będzie potrzebny. 

Przejdźmy teraz do cięcia pozostałych zdrowych gałązek. Niezależnie od wyboru stylu prowadzenia drzewka 

wystarcza pozostawienie trzech do pięciu głównych konarów. Pozostałe gałązki należy usunąć. Usuwa się więc te, 

które wyrastają na tej samej wysokości pnia, co wybrany do pozostawienia konar główny. W żadnym wypadku na 

jednej wysokości nie może wyrastać więcej niż jeden pęd. Na konary główne nadają się gałązki wyrastające z pnia 

pod zbyt ostrym kątem skierowane ku górze lub ku dołowi, gałązki mocno zakrzywione. Szczególnie Ľle widziane są 

gwałtowne, geometryczne zmiany kierunku wzrostu gałązki. Nie mogą być konarami gałązki krzyżujące się z pniem 

głównym lub pozostałymi konarami. Niedobrze jest też pozostawić gałązki ułożone równolegle do siebie, wyrastające 

po tej samej stronie pnia i nakładające się nawzajem. Trzeba wybrać jedną z nich. 

Ogólnie można powiedzieć, że formowanie drzewek bonsai przypomina w zasadach formowanie drzew owocowych i 

ozdobnych. Amatorom ogrodnictwa zaprawionym w corocznym cięciu drzew owocowych na pewno będzie łatwiej 

przeprowadzić te operacje w skali miniaturowej. Należy pamiętać, że najłatwiejszą sprawą w wyborze gałązek na 

konary główne jest ich położenie na pniu, bowiem kierunek wzrostu można korygować kilkoma metodami, o czym 

będzie w dalszej części tekstu. 

Część nadziemna, pień, konary i gałązki boczne, to tylko połowa drzewa. Równie ważna jest jej część podziemna, 

korzeń główny i korzenie boczne. Po silnym cięciu części nadziemnej drzewka, należy pomyśleć o cięciu części 

podziemnej. Jeśli pracujemy nad drzewkiem z gołymi, odsłoniętymi korzeniami (np. drzewko lub krzew liściasty z 

tradycyjnej szkółki gruntowej), to cięcie korzeni można przeprowadzić łatwiej. Obowiązują takie same zasady ogólne, 

jak przy cięciu części nadziemnej. Najpierw usuwa się korzenie obumarłe, potem uszkodzone, wreszcie skraca się 

pozostałe, bacząc, aby na pozostawionej części korzenia głównego było sporo korzeni bocznych. O wiele trudniej 

postępować z roślinami pochodzącymi ze szkółki pojemnikowej. 

W szkółce pojemnikowej rośliny uprawiane są w podłożu organicznym, zwykle o dużej zawartości torfu wysokiego, 

tworzą więc bardzo intensywny system korzeniowy. Występuje wielka liczba drobnych korzeni bocznych, tworząca 

zbitą masę. Pierwszym etapem formowania części podziemnej w takim przypadku jest usunięcie wierzchniej warstwy 

podłoża, najczęściej słabiej przerośniętej korzeniami. Przy okazji odsłonięte zostaną podstawa pnia i nasady 

głównych korzeni. Następnie można odciąć splątane korzenie rosnące wzdłuż ścian pojemnika i kłębiące się na jego 

dnie. W rezultacie można zmniejszyć objętość bryły korzeniowej do 1/4 jej pierwotnej objętości. Ostatecznie 

wielkość pozostawionej bryły korzeniowej zależy od wielkości pozostawionej po cięciu części nadziemnej 

(równowaga!), ale także od możliwości zapewnienia właściwej pielęgnacji w przyszłości. Im lepszą opieką otoczymy 

uformowane drzewko, tym mniejsza może być pozostawiona jego bryła korzeniowa. Jeśli jednak nie mamy pewności, 

że opieka ta będzie idealna, lepiej rozłożyć formowanie części podziemnej na dwa-trzy lata i rozpoczynając 

formowanie pozostawiać większą, niż by to wynikało z estetyki, bryłę korzeniową. Zmniejszymy ją w następnym 

roku. Formowanie bonsai ciągnie się latami. Pamiętajmy o tym. 
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FORMOWANIE DRZEWEK ZA POMOCĄ DRUTU 

Omówiliśmy już, jak rozpocząć formowanie drzewek, skracając lub usuwając część gałązek i zmniejszając bryłę 

korzeniową. Nie zawsze jednak po tych zabiegach jesteśmy już zadowoleni z uzyskanych efektów. Zdarza się, że pień 

główny jest idealnie prosty albo, przeciwnie, jest zbyt wygięty, konary układają się bezładnie lub zbyt gęsto. Jeśli 

niemożliwe jest już dalsze cięcie, wszak część gałązek musi na drzewku zostać, problem dalszego formowania 

rozwiązuje zastosowanie drutu. Drut ma za zadanie utrzymać pień lub konar czy gałązkę w odpowiednim, 

pożądanym przez nas położeniu do czasu, aż formowane organy nie zdrewnieją i po zdjęciu drutu pozostaną w tym 

samym położeniu. Formowanie za pomocą drutu powinno być zawsze uważane za zabieg dodatkowy i okresowy, 

pomocny w doskonaleniu formy drzewek. Są specjaliści, którzy nie przekonali się do tej metody i nie stosują jej w 

ogóle. 

Jak się zabrać do drutowania? W pierwszym rzędzie ważny jest wybór materiału, z jakiego jest drut wykonany. Drut 

powinien z łatwością się zginać, ale powinien też być dość sztywny, aby utrzymać pień lub konary drzewka w 

pożądanym ułożeniu. Nieodpowiedni jest drut sprężysty i twardy. Nie należy używać drutu, który łatwo rdzewieje, bo 

zardzewiałe druty pozostawiają na długo brzydkie ślady na korze. Zwykle używa się drutu miedzianego lub 

aluminiowego. Dodatkową zaletą drutu aluminiowego jest jego barwa, niezbyt rzucająca się w oczy na tle kory 

drzewek. Grubość drutu dobiera się odpowiednio do grubości wybranej do formowania gałązki. Ogólną zasadą jest, 

że grubość drutu powinna równać się 1/3 grubości gałązki. Stosuje się druty o grubości od 0,5 mm aż do 5 mm. 

Drutowanie zaczynamy od głównego pnia. Jeśli to nie jest konieczne, bo jesteśmy zadowoleni z jego formy, 

zaczynamy od najgrubszych bocznych konarów (gałęzi). Należy przygotować kawałek drutu odpowiedniej grubości. 

Przy spiralnym owijaniu drutu wokół pnia potrzebny jest kawałek drutu o długości równej 1 i 1/3 długości 

okręcanego odcinka pnia. Lepiej jednak odciąć nieco dłuższy kawałek drutu. Jeśli jest trochę dłuższy, łatwiej go 

okręcać wokół pnia. Przycięty odcinek drutu wbijamy w ziemię, tuż przy nasadzie pnia, pod kątem około 45° . Czasem 

drut można zaczepić o rozwidlenie korzeni. Przytrzymując jedną ręką wbity koniec drutu przylegający do pnia, drugą 

ręką spiralnie okręcamy pień w kierunku wierzchołka. Drut powinien być cały czas lekko naprężony, aby okręcony 

dobrze przylegał do pnia, ale nie powinien też wrzynać się w korę. W miarę okręcania przesuwamy miejsce trzymania 

pnia tak, aby chwytać zawsze za dopiero co powstające zwoje drutu. Najlepiej jest od razu naginać pień w wybranym 

kierunku, co jest trochę trudne. Gorzej jest jednak naginać dopiero po okręceniu. Jeśli nie dysponujemy drutem 

wystarczającej grubości, można go złożyć podwójnie. Konieczne jest jednak, żeby oba druty nie skręcały się, lecz 

układały na pniu równolegle. Bliżej wierzchołka, gdzie pień jest już cieńszy, można jeden z drutów wykorzystać do 

okręcania w dalszym ciągu pnia, a drugim formować jeden z bocznych konarów. Okręcając należy starannie omijać 

pąki i drobne gałązki na pniu, nie niszczyć ich lub przyciskać do pnia, albowiem najczęściej szybko potem zamierają. 

Po uformowaniu pnia rozpoczynamy, wybierając nieco cieńszy drut, formowanie najgrubszych, dolnych konarów. 

Potem przechodzimy do coraz cieńszych gałązek, pamiętając o wyborze właściwej grubości drutu. W zasadzie 

formuje się gałązki zdrewniałe, o widocznej już warstwie korka, czyli mówiąc po prostu nie zielone i gładkie, lecz 

beżowe, brązowe lub szarawe, zależnie od gatunku rośliny, i już nie tak gładkie jak liść, a chropawe. 

Kiedy najlepiej przeprowadzać zabieg drutowania? Teoretycznie można to robić przez okrągły rok. Jednak w 

przypadku roślin liściastych unika się okresu, gdy pąki są już nabrzmiałe, ponieważ łatwo je wyłamać przy wszelkich 

manipulacjach. Nie stosuje się też drutowania nie wyrośniętych dobrze jeszcze pędów, które są zbyt delikatne. 

Rośliny iglaste najlepiej formować drutem jesienią lub zimą, gdy znajdują się w stanie spoczynku. 

Jak długo druty mają pozostawać na drzewku? Przede wszystkim nie można dopuścić, aby druty zaczynały wrastać w 

korę na długo ją deformując. Z drugiej jednak strony druty powinny pozostawać na drzewku aż okręcone gałązki 

zdrewnieją i nawet po zdjęciu drutów zachowają pożądany kształt. Jeśli więc obawiamy się zniekształceń kory, należy 

drut usunąć i w razie konieczności, założyć jeszcze raz odpowiednio luźniej. W przypadku drzew liściastych najczęściej 

wystarcza założenie drutów na jeden sezon wegetacyjny. Na roślinach iglastych druty pozostają do dwóch lat. 
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SADZENIE I PRZESADZANIE DRZEWEK BONSAI 

Każda roślina ma części nadziemne, w przypadku drzew - pień, konary, gałęzie i liście, oraz niedostrzegane przez 

laików części podziemne, cały rozbudowany i skomplikowany system korzeniowy. Obie części są dla roślin równie 

ważne. Przystępując do formowania drzewka lub krzewu według zasad bonsai, najpierw kształtujemy część 

nadziemną. Pierwszym etapem jest dość silne skracanie pnia i gałęzi. Cięcie korzeni jest więc także koniecznością dla 

utrzymania równowagi między częściami nadziemną i podziemną. Przed przystąpieniem do cięcia korzeni należy 

dokładnie zbadać budowę systemu korzeniowego, usuwając w tym celu większość podłoża spomiędzy korzeni za 

pomocą tępego kółeczka lub innego narzędzia nie uszkadzającego jednak korzeni. Tnąc usuwa się przede wszystkim 

korzenie obumarłe i uszkodzone mechanicznie przy wykopywaniu. Następnie skraca się korzenie główne, najgrubsze, 

silnie zdrewniałe. Należy pamiętać, że korzenie grube pełnią przede wszystkim funkcje mechaniczne, utrzymują 

drzewo w podłożu. Natomiast korzenie cienkie, z intensywnie rosnącymi wierzchołkami pobierają z otaczającej gleby 

wodę i składniki pokarmowe, są więc konieczne dla właściwego odżywiania roślin. Skracając korzenie grube, należy 

pozostawić odpowiednią liczbę korzeni cienkich. 

Drzewka dopiero co uformowane sadzi się najczęściej nie do ozdobnego, specjalnego pojemnika, lecz doniczki lub 

skrzyneczki przejściowej. Powinny być dość duże, nie tak małe i płaskie jak pojemniki końcowe. W większym 

pojemniku szybciej następuje regeneracja systemu korzeniowego. Rany po cięciu zostają zabliźnione. Powstaje wiele 

nowych, cienkich korzeni. 

Po roku uprawy lub dwóch drzewka wyjmuje się z pojemnika przejściowego. Ponownie skraca korzenie świeżo 

wyrosłe. Celem tego jest doprowadzenie do bardzo intensywnego systemu korzeniowego o wielkiej liczbie drobnych, 

krótkich i żywotnych korzeni. Czasem - szczególnie przy przeznaczeniu na bonsai drzewek, które rosły w gruncie, a 

nie w pojemnikach szkółkarskich - sadzi się je najpierw z powrotem do gruntu na jeden rok, potem na następny do 

pojemnika przejściowego i dopiero po dwóch latach do pojemnika bonsai. 

Wybór właściwego pojemnika dla bonsai jest zagadnieniem ważnym i trudnym. Trzeba pamiętać, że drzewko bonsai 

to obiekt sztuki, a więc drzewko z pojemnikiem mają stanowić całość harmonijnie dobraną, odpowiadającą normom 

estetycznym. Z drugiej jednak strony bonsai to żywa roślina, a więc pojemnik musi zapewniać jej optymalne warunki 

wzrostu. 

W zasadzie używane są jedynie pojemniki ceramiczne. Powinny być wysokiej jakości, dobrze wypalone, kamionkowe, 

a nawet porcelanowe, z odpowiednim dużym otworem w dnie dla drenażu. Czasem otworów tych jest kilka, 

szczególnie w większych, płaskich pojemnikach. Stosowane są pojemniki nie polewane wewnątrz (bardzo ważne). 

Natomiast na zewnątrz mogą mieć barwną glazurę. Najlepsze są pojemniki jednobarwne, w ,,barwach ziemi", tzn. 

barwach stonowanych, naturalnych, nie jaskrawych, szarawo brązowych, zielonkawych, beżowych, czasem 

wpadających w odcienie niebieskie. Mogą też być pojemniki nie polewane w barwie naturalnej. Kształt pojemnika 

powinien być dobrany do stylu i wielkości drzewka. W powszechnym użyciu są pojemniki bardzo płaskie, 

prostokątne, owalne lub okrągłe. Z rzadka tylko stosuje się pojemniki wysokie i wąskie dla kaskadowych form bonsai. 

Poza dobraniem odpowiedniego pojemnika ważna jest pozycja drzewka w pojemniku. W większości przypadków 

unika się sadzenia drzewek idealnie w środku pojemnika. Wyjątek stanowią rośliny w stylu regularnym, pionowym. 

Drzewko powinno być wsadzone tak, aby sprawiało wrażenie równowagi zgodnie z zasadami wszelkich kompozycji 

plastycznych. Następne zagadnienie to wysokość sadzenia. Sadzi się tak, aby przy ustawieniu pojemnika na poziomie 

oczu, widać było nasadę pnia ponad brzegiem pojemnika. Od tej nasady pnia powierzchnia podłoża powinna się 

stopniowo obniżać aż poniżej brzegu pojemnika. Obniżenie to jest ważne, ponieważ ułatwia podlewanie. 

Podłoże dla bonsai przygotowuje się z gliniastej ziemi (podglebia), ziemi liściowej (kompostu przygotowanego z 

opadłych jesienią liści) i grubego piasku zmieszanych w równych ilościach. Ziemię liściową można zastąpić torfem 

wysokim, czyli tzw. ogrodniczym, ale wtedy należy podłoże wzbogacić mieszanką nawozów mineralnych. Po 
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dokładnym rozdrobnieniu i wymieszaniu składników podłoże przesiewa się przez sita i dzieli na trzy frakcje: 

najgrubszą, średnią i całkiem drobną. 

Można już przystąpić do sadzenia. Otwór drenażowy przysłania się drobną siateczką plastykową, aby nie wypadało 

podłoże. Na dno sypie się cienką warstwę najgrubszej frakcji podłoża. Na niej ustawia się we właściwym miejscu 

drzewko i obsypuje średnią frakcją podłoża. Podłoże powinno ściśle wypełniać wszelkie przestrzenie między 

korzeniami, dlatego w czasie obsypywania ubija się je lekko, ale dokładnie tępym kółeczkiem. W końcu 

najdrobniejsza frakcja podłoża służy do wyrównania powierzchni. 

Po posadzeniu bardzo ważne jest nasączenie podłoża wodą. Można to zrobić wstawiając pojemnik do płaskiego 

naczynia z wodą, której powinno być tyle, aby nie wlewała się do pojemnika przez jego brzegi, a jedynie wsiąkała 

przez otwór drenażowy. 

Świeżo posadzone bonsai należy ustawić w cieniu i często, ale delikatnie zraszać. Podlewanie powinno być bardzo 

ostrożne. Nie może być zbyt obfite, ponieważ świeżo przycięte korzenie mogą łatwo zacząć gnić, ale podłoże nie 

może nigdy przesychać. Mniej więcej po miesiącu powinny już pojawić się liczne, nowe korzenie i drzewko nie będzie 

wymagać tak troskliwej opieki. Po przeniesieniu do właściwego pojemnika drzewko bonsai może rosnąć w nim rok, 

dwa, a nawet trzy lata, ale zależy to od wieku rośliny i jej siły wzrostu. 
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NAWADNIANIE DRZEWEK BONSAI  

Drzewka bonsai, jak wszystkie rośliny, potrzebują do życia wody, powietrza i składników pokarmowych. Dlatego też 

nawadnianie i nawożenie są podstawowymi, bezwzględnie koniecznymi, zabiegami pielęgnacyjnymi. 

Rośliny zawierają, zależnie od gatunku i warunków życia, od 75 do 90% wody. Jasne więc jest, że woda jest dla nich 

konieczna. Wszelkie czynności życiowe rośliny są możliwe przez samą jej obecność, krążenie w roślinie i jej stałe 

odparowanie (transpirację). Roślina potrzebuje wody do pobierania i transportu składników pokarmowych, do 

transportu produktów asymilacji, do utrzymania turgoru tkanek i do reakcji biochemicznych. W poszczególnych 

organach rośliny musi być zachowana stała równowaga, zależna od gatunku rośliny i jej wielkości, między 

pobieraniem wody a jej zużywaniem. Jeśli ta równowaga zostanie zachwiana, na przykład roślina transpirując straci 

więcej wody niż może jej pobrać - wtedy zwiędnie. Jeśli taki stan niezrównoważenia będzie się dłużej utrzymywał, 

może w ogóle uschnąć. Utrzymywanie stanu równowagi zaopatrzenia w wodę nie zależy tylko od ilości wody 

dostępnej w podłożu, ale także w dużym stopniu od temperatury otoczenia, nasłonecznienia, wilgotności powietrza 

w sąsiedztwie rośliny, przepływu powietrza i zdolności samej rośliny do ograniczania strat wody lub jej 

magazynowania. 

Zbyt obfite podlewanie prowadzi do pogorszenia przewietrzania podłoża i obniżenia temperatury podłoża. Wpływa 

to negatywnie na wzrost rośliny. Jeśli nadmiar wody utrzymuje się w podłożu dłużej, korzenie obumierają i zakłócony 

zostaje wzrost całej rośliny. Może doprowadzić to do jej zamarcia. 

Młode rośliny bonsai, z nielicznymi liśćmi, potrzebują mniej wody od roślin starszych, obficie ulistnionych. 

Zapotrzebowanie na wodę zależy także od warunków, miejsca, w którym roślina stoi. W miejscu o silniejszym ruchu 

powietrza i wyższej temperaturze, potrzeba dostarczyć więcej wody, niż w miejscu zacienionym i chłodnym. Należy 

więc przy nawadnianiu rozpatrzyć każdy przypadek indywidualnie, aby każdej roślinie dać tyle wody, ile jej potrzeba. 

Nie można podać jednej i ogólnej zasady, ile i jak często drzewka bonsai podlewać. Można jedynie podać 

orientacyjne wskazówki, które pomogą w racjonalnym ich nawadnianiu: 

- przynajmniej raz dziennie rośliny zraszać; 

- podłoże w pojemniku nie może nigdy być zupełnie suche; 

- podlewanie jest konieczne, jeśli wysycha wierzchnia warstwa podłoża. Poznajemy ten stan po lekkiej zmianie jej 

zabarwienia na jaśniejszą; 

- nie podlewać zimną wodą. Woda powinna mieć temperaturę pokojową. Szczególnie zimą, woda z kranu może mieć 

temperaturę tylko kilku stopni powyżej zera, a pamiętajmy, że dla roślin tropikalnych temperatura 15°C jest już 

szkodliwa; 

- nie używać twardej wody. Sole zawarte w twardej wodzie powodują zasolenie podłoża. Woda zawierająca wapń 

wpływa na zmianę odczynu podłoża, a to może ograniczać dostępność składników pokarmowych dla roślin. Zwykłe 

rośliny doniczkowe sadzone są tak, że podłoże nie wypełnia całkowicie doniczki, lecz jego poziom przypada około 1 

cm poniżej krawędzi, W ten sposób podlewanie jest bardzo łatwe. Można nalać wody i pozwolić jej swobodnie 

przesiąkać do niższych warstw podłoża. Drzewka bonsai sadzi się najczęściej wyżej, to znaczy podłoże wypełnia 

całkowicie pojemnik, a czasem nawet wypiętrza się nieco ponad krawędź. Czyni się tak przede wszystkim ze 

względów estetycznych. Podlewanie jednak jest utrudnione. Nie można wprost nalać wody grubym strumieniem, bo 

spłynie na zewnątrz. Najlepiej jest używać zraszacza i kilkakrotnie zraszać obficie powierzchnię podłoża. Szczególnie 

ważne jest kilkakrotne zraszanie podłoża w pojemnikach bardzo płaskich. Jeśli zdarzy się, że podłoże w pojemniku 

zbytnio przeschnie, to zraszanie może nie być wystarczająco. Lepiej wtedy cały pojemnik wstawić do płaskiego 

naczynia z wodą. Kiedy pojawiają się już wilgotne plamy na górnej powierzchni podłoża, to znak, że cała bryła 

korzeniowa jest odpowiednio nasączona. W podobny sposób nawadniamy rośliny pierwszy raz po przesadzeniu, gdy 

podłoże nie jest jeszcze związane z korzeniami i nawet delikatne zraszanie może wymywać cząstki ziemi spomiędzy 

korzeni.  
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CIĘCIE PIELĘGNACYJNE 

Cięcie pielęgnacyjne ma na celu, jak można się domyślać, przede wszystkim utrzymanie formy już ukształtowanego 

drzewka, a więc niedopuszczenie do przyrostu wysokości drzewka i do pojawienia się niepożądanych, nowych 

konarów. Jednak cięcie to nie tylko pozwala na utrzymanie formy raz danej drzewku, ale jednocześnie tę formę 

udoskonala. Następuje przyrost grubości pnia głównego oraz bocznych konarów i zagęszczają się drobne 

rozgałęzienia w koronie drzewka. W przeciwieństwie do cięcia formującego, cięcie pielęgnacyjne przeprowadza się w 

okresie wzrostu roślin, podczas ich wegetacji. Przycinane są tylko młode przyrosty, najcieńsze gałązki na 

zakończeniach konarów. Czasem zachodzi potrzeba całkowitego usunięcia pędu, który niespodziewanie pojawia się 

na pniu lub grubym konarze w miejscu niezgodnym z naszymi wyobrażeniami o idealnej formie drzewka. 

Cięcie pielęgnacyjne przeprowadza się na wszystkich drzewkach bonsai, nawet tych najstarszych i unikatowych. Jest 

to zabieg tak samo konieczny, jak podlewanie czy nawożenie. Jeśli pozwolimy wyrosnąć jednemu pędowi zbyt 

mocno, zakłóci on formę drzewka. Będzie wyróżniał się długością, a także po krótkim czasie grubością swojej nasady. 

Nie będzie pasował do pozostałych drobnych, zminiaturyzowanych już pędów. Z tego względu nie dopuszcza się do 

znacznego wydłużania się nowych, długich pędów, lecz zaraz po wyrośnięciu silnie się je skraca, usuwając 

wierzchołek wzrostu. Inaczej mówiąc, gdy pęd wytworzy już 4-5 liści lub w przypadku niektórych roślin 4-5 par liści, 

odcina się wierzchołek pozostawiając tylko 1, 2 lub 3 liście albo pary liści. W kątach pozostawionych liści znajdują się 

śpiące pączki, które po usunięciu wierzchołka pędów budzą się, zaczynają rosnąć i dają początek nowym 

rozgałęzieniom. Z tymi nowymi pędami postępujemy tak samo. W ten sposób należy postępować przez cały okres 

wzrostu roślin. W przypadku szybko rosnących roślin, jak na przykład granat, należy to przycinanie, czyli jak mówią 

ogrodnicy uszczykiwanie, przeprowadzać bardzo często, nawet co tydzień. Inaczej postępujemy z sosnami, które 

wytwarzają nowe pędy tylko raz w ciągu sezonu wegetacyjnego. Tnie się je tylko raz na rok. Regularne cięcie 

pielęgnacyjne prowadzi w rezultacie do otrzymania bardzo zagęszczonej korony drzewa, o licznych, drobnych 

gałązkach, proporcjonalnych do jego wysokości. 

Niektóre rodzaje drzew, na przykład klony, mają liście na krzyż ległe, to znaczy wyrastające na pędzie parami. Parami 

więc pojawiają się też w ich kątach pączki. Nie zawsze jednak chcemy otrzymać pędy rozgałęziające się widlasto. W 

takim razie nie należy czekać, aż nowe pędy w kątach liści osiągną odpowiednią długość do uszczykiwania, lecz dużo 

wcześniej, gdy zaledwie widoczny jest budzący się w kącie liścia pąk. Wyłamujemy go zupełnie, pozwalając rosnąć 

jedynie drugiemu z pary. Pozostawiony pęd będzie rósł szybciej i silniej. 

Specjalnego traktowania wymagają drzewa i krzewy iglaste, szczególnie z rodziny cyprysowatych (jałowce, żywotniki, 

cyprysiki, cyprysy). Mają one bardzo drobne, igiełkowate lub łuskowate liście. Niemożliwe wprost jest przycinanie ich 

nowych przyrostów nożyczkami czy sekatorem. Uszczykuje się więc wierzchołki pędów palcami lub pensetą, a 

nożyczkami przycina, jeśli to konieczne, większe gałązki, w zbrązowiałej części pozbawionej już liści. Rośliny te, po 

uszczknięciu wierzchołków, szybko podejmują wzrost. Uszczykiwanie powtarza się kilkakrotnie w ciągu sezonu 

wegetacyjnego. Inaczej postępujemy z drzewami z rodziny sosnowatych (sosny, świerki, modrzewie). Sosny 

uszczykujemy, gdy nowe pędy już wyrosną, ale nie rozwijają jeszcze igieł. Nowe pędy są wtedy bardzo kruche i z 

łatwością dają się po prostu przełamać na żądanej wysokości. Świerkom i modrzewiom pozwalamy rosnąć nieco 

dłużej. Gdy nowe pędy podrosną, mają w pełni wyrośnięte igły i widać już dobrze wykształcone pąki wierzchołkowe i 

boczne, rozmieszczone wzdłuż pędu, można je skracać nożyczkami, zwracając oczywiście baczną uwagę na położenie 

pąków na pozostawionej części pędu. Dadzą one początek następnym pędom bocznym w przyszłym roku, a więc 

musimy przemyśleć, w którą stronę mają być skierowane, czyli które pąki pozostawić. 

W przypadku drzew liściastych, dębów, klonów, lip stosuje się czasem cięcie liści. Gdy na nowych pędach rozwiną się 

liście i osiągną rozmiary typowe dla danego gatunku oraz przybiorą właściwą, ciemnozieloną barwę (młode liście są 

w okresie wzrostu zwykle jaśniejsze), zmniejsza się blaszkę liściową, obcinając jej część nożyczkami albo wręcz obcina 

się całą blaszkę pozostawiając jedynie ogonek liściowy. W ten sposób zmusza się roślinę do ponownego wzrostu. Z 

kątów liści wyrosną nowe pędy. Zwykle są one słabsze, drobniejsze i najczęściej z dużo mniejszymi liśćmi. 
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NAWOŻENIE DRZEWEK BONSAI 

Drzewka bonsai, jak wszelkie rośliny, pobierają z podłoża wraz z wodą następujące składniki pokarmowe: azot, 

fosfor, potas i wapń oraz w znacznie mniejszych ilościach wiele innych pierwiastków, które wraz z dwutlenkiem 

węgla pobieranym z powietrza stanowią pokarm roślin. Rośliny rosną bujnie tylko wtedy, gdy składniki te znajdują się 

w podłożu w dostatecznej ilości. Brak chociażby jednego ze składników pokarmowych odbija się ujemnie zarówno na 

wzroście, jak i na kwitnieniu. Rośliny bonsai uprawiane w niewielkich, płaskich pojemnikach mają do dyspozycji 

bardzo małą i ograniczoną ilość podłoża. Przy intensywnym wzroście rośliny pobierają spore ilości składników 

pokarmowych, bardzo szybko więc może dojść do ich braku. Aby nie dopuścić do zahamowania wzrostu i innych 

niekorzystnych zmian (przebarwienie liści, obumieranie gałązek) konieczne jest uzupełnianie składników 

pokarmowych w podłożu, czyli nawożenie. 

Stosowane są nawozy organiczne (naturalne) i nawozy mineralne zarówno naturalne, jak i sztuczne. Sama forma 

nawozów nie jest najważniejsza. Ważne jest dostarczenie roślinom wszystkich potrzebnych składników w 

wystarczających ilościach. Tradycyjni Japończycy stosują nawozy organiczne, jak na przykład mączkę rybną, wyciąg z 

przefermentowanej fasoli, wytłoki rzepakowe itd. 

W naszej praktyce stosujemy mieszanki nawozowe, powszechne już w produkcji ogrodniczej, jak na przykład "Flora", 

,,Florovit", "Nowokont" itp. Zawierają one w swoim składzie elementy podstawowe (azot, fosfor, potas) i 

mikroelementy, czyli składniki, które są potrzebne, wręcz konieczne dla roślin, ale w bardzo małych ilościach. 

Proporcje pomiędzy poszczególnymi składnikami mieszanek różnią się zależnie od rodzaju mieszanki. Ogólnie można 

powiedzieć, że skład mieszanek jest mniej więcej dostosowany do potrzeb roślin ogrodniczych. W nawożeniu bonsai 

nie ma innej rady, jak wypróbować dostępne mieszanki nawozowe dla' pielęgnowanych roślin, wybierając następnie 

te, które dają zadowalające rezultaty w uprawie roślin danego gatunku i w danym wieku. O wiele ważniejszą sprawą 

jest wybór terminu nawożenia i dawki nawozu. Drzewka bonsai nie są roślinami o wielkich potrzebach 

pokarmowych, które wymagałyby wysokich dawek nawożenia. Można przyjąć, że należy je nawozić nieco mniej od 

pozostałych roślin uprawianych w gruncie i w doniczkach. Nawożenie musi być zawsze ściśle związane ze stanem 

roślin i zewnętrznymi warunkami wzrostu. Im bardziej warunki środowiska zbliżają się do optymalnych i rośliny rosną 

intensywniej, tym więcej potrzebują składników pokarmowych. Nawozić należy przede wszystkim wiosną, w okresie 

wyrastania pędów. Latem dawki nawożenia nieco się zmniejsza. Lepiej nawozić odrobinę za mało niż zbyt obficie. 

Bardzo obfite nawożenie powoduje intensywny wzrost nowych pędów, które z kolei musimy czym prędzej przycinać. 

Należy więc znaleĽć złoty środek. Można zalecić dawki nawozu trochę niższe od tych zalecanych dla roślin 

doniczkowych uprawianych w pomieszczeniach mieszkalnych. W każdym razie stężenie roztworu do podlewania nie 

powinno przekraczać 0,2%. Roztwór taki otrzymujemy rozcieńczając 2 cm3 (ml) stężonej mieszanki nawozowej w 1 

litrze wody, jeśli dysponujemy mieszanką płynną. Jeśli mieszanka jest w postaci stałej, w 1 litrze wody rozpuszczamy 

2 g mieszanki nawozowej. Otrzymanym roztworem podlewamy nasze rośliny, gatunki liściaste przeciętnie co 8 dni, a 

iglaste co 10-14 dni. 

Jak długo nawozić, kiedy nawożenie przerwać, zależy od sposobu zimowania roślin. Jeśli zamierzamy przetrzymać 

bonsai w pomieszczeniu zabezpieczonym od mrozu, ale w temperaturze do ok. 10° C, można nawozić, oczywiście 

coraz niższymi dawkami, aż do listopada, szczególnie rośliny iglaste. Rośliny liściaste natomiast warto nawozić dopóki 

mają jeszcze częściowo zielone liście. Gdy liście żółkną i opadają nawożenie nie jest wskazane. Inaczej postępujemy, 

gdy zamierzamy bonsai przetrzymywać w warunkach naturalnych, to znaczy będą one narażone na mróz. W takim 

przypadku należy wstrzymać nawożenie już pod koniec sierpnia. 
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ZIMOWANIE 

Przetrzymywanie drzewek bonsai przez sezon zimowy w dobrej kondycji i zdrowiu sprawia wiele kłopotów 

początkującym miłośnikom bonsai. Dla zrozumienia, w czym leży problem, musimy jeszcze raz sobie przypomnieć, że 

mamy do czynienia z normalnymi roślinami, jakie można spotkać w ogrodzie lub krajobrazie otwartym, a nie jedynie 

z obiektami sztuki. Należy pamiętać, że drzewka bonsai tych gatunków, które rosną w naszym klimacie w gruncie, 

znoszą bez szkód znaczne obniżenie temperatury. Gatunki te są do warunków zimowych przystosowane, a nawet 

wymagają niskich temperatur zimą, aby zbyt wcześnie nie budzić się z zimowego spoczynku. Temperatury powyżej 8-

10°C, za wysokie w tym okresie, wyrywają te rośliny ze stanu uśpienia. Rozwijają się pączki, pojawiają się nowe pędy, 

a to w warunkach niedoboru światła może prowadzić do poważnych szkód, a nawet utraty drzewka. 

Z drugiej jednak strony drzewka bonsai nie rosną w wolnym gruncie, nie korzenią się głęboko. Ich system korzeniowy 

zawarty jest w bardzo małym pojemniku. W tych warunkach bryła korzeniowa narażona jest na szybsze 

przemarzanie podczas głębszych spadków temperatury. Nie można więc po prostu zostawić bonsai, nawet gatunków 

rodzimych zupełnie zimotrwałych w normalnej uprawie, na zewnątrz bez żadnego zabezpieczenia. W budynkach 

ogrzewanych centralnie trudno będzie znaleźć miejsce widne, ale o temperaturze w ciągu całej zimy od O do 8°C. 

Może będą takie warunki w słabo ogrzewanym garażu z oknem lub niezbyt ciepłej piwnicy czy w chłodnej klatce 

schodowej. Niezależnie od miejsca ustawienia roślin konieczna jest przez całą zimę stała kontrola wilgotności 

podłoża. W czasie zimy rośliny potrzebują mniej wody, ale w żadnym wypadku podłoże nie może zbytnio przesychać. 

Innym sposobem zimowania bonsai, zwłaszcza gatunków najodporniejszych, jest dołowanie ich w ogrodzie. Wybiera 

się miejsca zacienione i osłonięte od wiatrów. Może to być na przykład stanowisko między krzewami zimozielonymi. 

Pojemniki dołuje się tak, aby kilkucentymetrowa warstwa ziemi znalazła się także nad podłożem w pojemniku. 

Ważne jest, aby rośliny przeznaczone do dołowania były dobrze nawodnione. W razie silniejszych mrozów rośliny 

dodatkowo zabezpiecza się suchymi liśćmi, słomą lub krótko pociętymi gałązkami drzew iglastych. Jedno jest 

niebezpieczeństwo. Podczas zimy podłoże w pojemnikach zamarza, pojemniki mogą więc pękać, szczególnie 

pojemniki glazurowane. Jeśli to możliwe, można próbować wyjmować rośliny z pojemników i dołować je sadząc 

ponownie wiosną do tych samych pojemników. 

Innym sposobem zimowania bonsai jest wykorzystanie skrzyń inspektowych. Ze skrzyni należy wybrać ziemię, aby 

obniżyć poziom ustawienia pojemników z drzewkami bonsai. Ich wierzchołki w żadnym wypadku nie mogą dotykać 

szyb w oknach inspektowych. Najlepiej jeśli są około 10-15 cm poniżej. Na obniżonym dnie ustawia się pojemniki z 

roślinami. Przestrzenie między pojemnikami wypełnia się umiarkowanie wilgotnym torfem, a następnie sypie 

dodatkową warstwę torfu tak, aby jego kilkucentymetrowa warstwa znalazła się nad podłożem w pojemnikach, 

podobnie jak w przypadku dołowania w ogrodzie. Skrzynie inspektowe wypełnione roślinami nakrywa się oknami 

inspektowymi. Pod nimi dodatkowo zabezpiecza się rośliny słomą, suchymi liśćmi itp. 

W ciągu zimy roślinom zagraża nie tylko mróz, ale i słońce. Jeśli na skutek niskich temperatur bryła korzeniowa 

zamarza, przestają funkcjonować korzenie, czyli roślina pozbawiona jest dostaw wody. Nie powinna więc jej tracić, 

czyli w czasie słonecznych dni należy okna inspektowe silnie cieniować, a w razie potrzeby także uchylać, aby nie 

dopuścić do zbytniego wzrostu temperatury. Wysoka temperatura może spowodować przerwanie spoczynku roślin, 

a zatem zostaną one pozbawione naturalnej odporności na mróz, co może skończyć się katastrofą. Zbyt wysoka 

temperatura może też przyczynić się do wyschnięcia roślin będących jeszcze w zimowym uśpieniu. 

Zupełnie innym rozwiązaniem problemu zimowania jest odpowiedni wybór gatunków roślin. Zamiast uprawiać 

rośliny klimatu umiarkowanego, wymagające zimą niskich temperatur, wybiera się gatunki pochodzące z regionów o 

cieplejszym, bezmroźnym klimacie. Mogą to być rośliny rejonu Morza Śródziemnego, jak oliwki, granaty, cyprysy lub 

rośliny podzwrotnikowe, jak chociażby bardzo często prowadzona jako bonsai Serissą foetida, pochodząca z 

południowych Chin. 
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PODSTAWOWE STYLE BONSAI 

STYL BUNJIN 

Jest to styl bardzo trudny do opisania. Wyrafinowaną formę drzewa uzyskuje się odrzucając wszystkie zasady sztuki 

bonsai stosowane w innych stylach. Regułą jest formowanie rzadkich gałązek w 2/3 wysokości drzewa. Inspiracją dla 

tego stylu były drzewa przedstawione na obrazach twórców południowej szkoły chińskiego malarstwa pejzażowego 

nazywanej Nanga. Malarze tej szkoły nie byli profesjonalnymi artystami. Wędrowali i mieszkali samotnie w górskich 

szałasach poświęcając się kontemplacji, kaligrafii, poezji i malarstwu. Sposób przedstawiania przez nich drzew 

uwidacznia wpływy uprawianej pędzelkiem kaligrafii. Niewątpliwie jednak wzorem były drzewa rosnące przez całe 

lata w ekstremalnych warunkach i im zawdzięczające swój kształt. 

Sposób przedstawiania drzew na obrazach i drzeworytach wielkich japońskich artystów - Utogawy Hirosige (1797-

1858) i Katsuisika Hokusai (1760-1849), również nie odpowiadają żadnemu tradycyjnemu stylowi bonsai oprócz stylu 

Bunjin. Pochylone wierzchołki drzew, gałęzie okrążające pień lub krzyżujące się z nim są akceptowane tylko w tym 

stylu. Jednak ekspresja i nieskrępowana swoboda drzewek formowanych w stylu Bunjin powodują, że nawet 

konserwatywnie nastawieni mistrzowie bonsai uznali już jego piękno. 
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STYL CHOKKAN 

Drzewko o pniu wyprostowanym. Jest to podstawowy styl bonsai, charakteryzujący się pionowym, mocnym pniem 

charakteryzującym się głównymi gałęziami. Wbrew pozorom formowanie drzewek w tym stylu nie jest sprawą 

prostą, gdyż wymaga dużej prezycji. Przyjmuje się, że najniższa gałąĽ skierowana do tyłu wyrasta między drugą a 

trzecią gałęzią od dołu. Drzewko uformowane w stylu Chokkan z gałęziami skierowanymi ku górze sprawia wrażenie 

młodego, natomiast gdy gałęzie drzewka są skierowane ku dołowi lub uformowane poziomo, stwarza to efekt 

starości. Roślinami szczególnie polecanymi do formowania w tym stylu są: sosny (Pinus), modrzewie (Larix), jodły 

(Abies), jałowce (Juniperus), cyprysy (Cupressus), wiązy (Ulmus), klony (Acer),buki (Fagus) i dęby (Quercus). 
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STYL FUKINAGASHI 

W bonsai w stylu Fukinagashi gałęzie wyrastają lub są wygięte tylko w jedną, wyznaczoną przez wiatr, stronę. Pień 

może być pochylony w tym samym kierunku co gałęzie lub w stronę przeciwną. Wyróżniamy dwie odmiany stylu, a 

mianowicie: drzewka uformowane w sposób sprawiający wrażenie, jakby były narażone na działanie ciągłego wiatru 

lub jakby zostały uderzone nagłym, silnym podmuchem. w tego typu kompozycjach nie można pozwolić sobie na 

wyrastanie wielu młodych gałązek, gdyż ich zagęszczenie psułoby efekt płynnej linii tego stylu. W tym stylu formuje 

się głównie sosny (np.Pinus mugo) i klony (Acer). 

 

  



19 | S t r o n a  
 

STYL HOKIDACHI 

Jest to drzewko o koronie miotlarskiej. Z prostego pnia wyrastają główne konary, tworząc wachlarzowatą koroną 

drzewa. Dobrze jest, gdy pień ma mocną nasadę. Do formowania w tym stylu nadają się drzewka bez nisko 

wyrastających gałęzi, których obecność wymagana jest w innych stylach. Najczęściej używanymi roślinami do 

formowania w stylu Hokidachi są brzostownice (Zelkova), klony (Acer), wiązy (Ulmus), cyprysiki (Chamaecyparis), 

brzozy (Betula) oraz drzewa kwitnące i owocujące. 
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STYL IKADABUKI 

Jest to lasek bonsai, którego drzewa są gałęziami pionowo wyrastającymi z poziomo zakopanego w pojemniku pnia. 

Jest to jeden z łatwiejszych stylów. Jego zaletą jest jednolity charakter drzewek, których zabarwienie zmienia się w 

zależności od pory roku. Do formowania w tym stylu nadają się zarówno drzewa i krzewy liściaste, jak i iglaste. W 

stylu Ikadabuki najczęściej formuje się sosny (Pinus), świerki (Picea), jodły (Abies), wiązy (Ulmus), buki (Fagus) i klony 

(Acer). 
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STYL KABUDACHI 

Drzewko o wielu pniach. Jest to określenie tych bonsai, z których z jednego systemu korzeniowego wyrasta kilka pni. 

W stylu tym liczba pni musi być nieparzysta. Najlepiej nadają się sosny (Pinus), jałowce (Juniperus) i świerki (Picea). 
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STYL KENGAI 

Wzorem drzew formowanych w stylu Kengai są drzewa i krzewy zwieszające się z występów skalnych. Bonsai w stylu 

kaskadowym powinien mieć wijący się pień. Może mieć dowolną liczbą gałęzi lewych, prawych i frontowych. 

Wierzchołek drzewka powinien się znajdować poniżej dna pojemnika. Wymaga pojemnika głębszego niż drzewka w 

innych stylach. Drzewko w stylo Kengai ma najlepiej wyważone proporcje, gdy najwyższy punkt drzewka, środek 

nasady pnia, środek dolnego brzegu pojemnika i najniższy punkt nadziemnej części drzewka znajduje się w jednej 

linii. 

Idealnymi drzewami i krzewami do formowania w tym stylu są: sosny (Pinus), jałowce (Juniperus), bluszcze (Hedera), 

wierzby (Salix), azalie (Azalea), irgi (Cotoneaster), oliwniki (Eleagnus) i drzewa owocowe. 
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STYL SHAKAN 

Wyróżnia się trzy odmiany stylu Shakan: Sho-shakan- drzewko lekko pochylone, Chu-shakan- drzewko średnio 

pochylone i Dai-shakan- drzewko mocno pochylone. Styl ten uważany za łatwy, często jest stosowany przez 

początkujących. Szczególną uwagą należy zwrócić na wizualne wyważenie środka ciężkości drzewka. Osiąga się to 

przez właściwe formowanie nisko wyrastających gałęzi. Częściej jednak wyważenie to osiąga się przez skierowanie 

wierzchołka w przeciwną stronę niż pień. Poleca się wykorzystywać w tym stylu sosny (Pinus) i azalie (Azalea). 
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STYL MOYOGI 

Tworząc bonsai w stylu Moyogi należy formować jedną gałąĽ na lewo, drugą na prawo i trzecią do tyłu dla uzyskania 

perspektywy, czwartą gałąĽ na lewo itd. Aby uzyskać optyczne wyważenie kompozycji w tym stylu, wierzchołek 

drzewka musi leżeć na pionowej linii przechodzącej przez środek nasady pnia. Czasem odstępuje się od tej zasady, 

formując bonsai w stylu Shakan-moyogi, czyli drzewko w stylu Moyogi pochylone w sposób charakterystyczny dla 

stylu Shakan.  

Przy formowaniu drzewka w stylu Moyogi należy dążyć do tego, aby wygiącia pnia były odpowiednio widoczne, przez 

co wygląd drzewka staje się interesujący. Jest to styl najczęściej spotykany w światowych kolekcjach. Do formowania 

w stylu Moyogi nadają się sosny (Pinus), jałowce (Juniperus) i większość drzew liścistych. 
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STYL NETSURANARI 

Drzewko o nieparzystej liczbie pni wyrastających z poziomo zakopanego w pojemniku korzenia. Styl Netsuranari jest 

rzadko spotykany nawet w Japonii. 
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STYL SOKAN 

Bonsai w stylu Sokan to drzewko o dwu pniach. Liczba 2 jest jedyną liczbą parzystą akceptowaną przez twórców 

bonsai i to tylko w tym stylu. Pozostałe style tworzone z grup drzew zawierają zawsze ich nieparzystą liczbę. Poniżej 

rozwidlenia pnia nie mogą wyrastać żadne gałązki. Pnie nie mogą być równej długości. Pierwsza dolna gałąĽ pnia 

niższego zawsze powinna wyrastać niżej niż pierwsza dolna gałąĽ pnia wyższego. Gałęzie obu pni nie mogą się 

krzyżować. Drzewa i krzewy najczęściej formowane w tym stylu to: sosny (Pinus), jałowce (Juniperus), świerki (Picea) 

i klony (Acer).  
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BONSAI POSADZONE NA KAMIENIU 

Są dwa sposoby sadzenia pojedynczych okazów bonsai na kamieniach. W pierwszej korzenie oplatają kamień, ale 

sięgają podłoża w pojemniku i głównie stamtąd czerpią wodę i składniki pokarmowe, natomiast w drugiej drzewko 

jest rzeczywiście posadzone na kamieniu. Samo ukształtowanie drzewa zależy od wizji autora. Na kamieniu może być 

posadzone jedno drzewko, grupa drzewek a nawet stworzony cały krajobraz w miniaturze z różnymi rodzajami roślin. 

• FORMA Z KORZENIAMI OPLATAJĄCYMI KAMIEŃ 

Forma ta występuje w naturze w okolicach, gdzie drzewa zasiedlają półki skalne i szczeliny. Korzenie oplatają skały, 

aby sięgnąć do wody i składników pokarmowych w głębszych warstwach podłoża. Po dotarciu do gleby korzenie 

grubieją, ponieważ są głównymi elementami dostarczającymi wody i pokarmu do części nadziemnej rośliny. 

Ponieważ korzenie pozostają na wierzchu skały, narażone na warunki zewnętrzne, twardnieją i przylegając do skały 

stają sie przedłużeniem pnia. Drzewa, które mają być w ten sposób prowadzone powinny odznaczać się z natury 

silnymi korzeniami. Polecane są klony (Acer), szczególnie klon Bürgera, chiński wiąz (Ulmus), sosny (Pinus) i jałowce 

(Juniperus). 

• FORMA POSADZONA NA KAMIENIU 

Forma ta różni się od poprzedniej, że korzenie związane są z kamieniami i sięgają podłoża. Forma przedstawia 

drzewa w stanie naturalnym rosnące na szczytach gór i urwisk. W tej formie płaski kawałek skały lub łupka może 

zastępować pojemnik. Można też wybrać wysoki kamień o zróżnicowanej powierzchni i ustawić go na tacy z np. 

piaskiem. Podobnie jak w przypadku form z korzeniami oplatającymi kamień, trzeba zwrócić uwagę, czy drzewko 

posadzone na kamieniu wygląda naturalnie. Rozłożyste buki (Fagus) na przykład nie rosną w skalistych, górskich 

okolicach.  
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INSTRUKCJA OPIEKI 

Bonsai, czyli drzewko w doniczce, to połączenie sztuki z uprawą. Drzewko takie często wkomponowane w 

miniaturowy krajobraz było obiektem medytacji buddyjskich mnichów. 

Bonsai uczy regularności i wyrabia odpowiedzialność, bowiem kilkudniowe zaniedbanie może doprowadzić do 

„śmierci” wieloletniego drzewa, ale też uprawa bonsai daje o wiele więcej satysfakcji niż każdej innej rośliny. 

Prawidłowo pielęgnowane drzewo przechodzi wszystkie cykle rozwoju zależne od pory roku, a więc kwitnie, 

owocuje, w zależności od gatunku gubi liście na jesieni itp. 

Teoretycznie każde drzewo można uprawiać jako bonsai, należy mu jednak zapewnić warunki zbliżone do 

naturalnych, co nie zawsze jest proste. Chińskie powiedzenie mówi, że: „wyhodować bonsai jest trudniej niż 

wychować dziecko”. W zależności od miejsca uprawy dzielimy bonsai na uprawiane w mieszkaniu i na zewnątrz. 

l. Bonsai uprawiane w mieszkaniu - to gatunki pochodzące z krajów o ciepłym klimacie. np.: palmy, cytryny, granaty, 

fikusy. Niektóre z tych roślin wymagają jednak w okresie zimy obniżenia temperatury o kilka stopni powyżej zera, w 

ciągu zaś całego roku, odpowiedniej wilgotności gleby i powietrza, co jest szczególnie trudne do zapewnienia w 

mieszkaniu z centralnym ogrzewaniem. 

2. Bonsai uprawi ans na zewnątrz (w ogrodzie, na tarasie, balkonie) - to gatunki, które rosną w naszym klimacie, np. 

dąb, sosna, modrzew, jałowiec. Drzewko takie można wnieść na kilka dni do mieszkania celem dekoracji lub np. 

uatrakcyjnienia przyjęcia, na stałe musi jednak pozostawać na zewnątrz w miejscu nieco osłoniętym od wiatru 

stanowiąc ozdobę ogrodu, tarasu. Ten rodzaj bonsai jest szczególnie atrakcyjny, z uwagi na fakt, że, na co dzień 

spotykamy te drzewa w naturalnych rozmiarach w otaczającej nas przyrodzie. 

Istnieje również kategoria pośrednia: 

3. Bonsai uprawiane w mieszkaniu lub na zewnątrz - np. cyprysiki, rododendrony. W Polsce z tej kategorii znana jest 

np.: azalia, mirt, figa, róża karłowata przez jednych uprawiane w mieszkaniu, przez innych w ogrodzie. Z reguły 

jednak nie w stylu bonsai, a raczej nieuformowanego krzewu. 

Drzewka te uprawiane w mieszkaniu wymagają zimą znacznego obniżenia temperatury do kilku stopni powyżej zera, 

latem zaś dobrze jest wynosić drzewko na zewnątrz. Natomiast uprawiane na zewnątrz należy na zimę zabezpieczyć 

przed mrozami okrywając np.: słomą i umieszczając naczynie w większym pojemniku (pudełku) z piaskiem lub słomą. 

NACZYNIE 

Na całościowy efekt bonsai olbrzymi wpływ ma naczynie jego proporcje i kształt. Najlepiej prezentują się płaskie, 

niskie naczynia, a w przypadku krajobrazów tacki. Na dnie głębszego naczynia znajduje się warstwa żwiru, na 

powierzchni często mech lub kamienie ozdobne, warstwa ziemi jest więc bardzo cienka. W związku z niewielką 

ilością ziemi oraz dużą powierzchnia parowania drzewko jest narażone na przesuszenie, jeśli nie jest systematycznie 

podlewane. W dnie naczynia znajduje się jeden lub więcej otworów odpływowych. 

NAWADNIANIE 

- Codziennie, a w płaskich naczyniach w dni upalne 2 do 3 razy dziennie; 

- Procedura nawadniania trwa kilka minut. Należy małymi partiami z przerwami nalewać wodę aż do momentu 

wycieku pierwszych kropli z otworu na dnie pojemnika, jednak woda nie może pozostawać w podstawce. W 

przypadku krajobrazów na płaskich tackach do nawadniania używać spryskiwacza; 
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- Co kilka dni, a latem nawet co dziennie spryskać całą roślinę woda. Do nawadniania używać deszczowi i (w 

regionach nieprzemysłowych), wody przegotowanej lub w najgorszym wypadku przefiltrowane j lub odstanej 1-2 

doby; 

- Bonsai uprawiane na zewnątrz nawadniać tak samo, ale oczywiście poza dniami deszczowymi; 

- Od jesieni do wczesnej wiosny należy ograniczyć podlewanie, tak jednak aby ziemia była stale lekko wilgotna. 

Szczególnie w zimie nie sposób podać recepty na częstość nawadniania. Zależy to od temperatury otoczenia (im 

niższa temperatura tym oszczędniej podlewać), wilgotności powietrza (kaloryfery bardzo wysuszają) i głębokości 

naczynia. 

- W przypadku bonsai uprawianego na zewnątrz obowiązują podobne zasady. W zimie co kilka dni należy 

kontrolować czy ziemia jest wilgotna. Jeśli nie, to trzeba nawodniać rano lub w południe, wieczorem nie - z uwagi na 

obniżenie temperatury i zamarzanie wody. 

KILKA DODATKOWYCH RAD NA TEMAT NAWADNIANIA 

1. Wyjeżdżając na urlop - najlepiej zabierz drzewko ze sobą. 

2. Jeśli musisz pozostawić, to tylko pod opieką osoby odpowiedzialnej, odpowiednio pouczonej. 

3. Możesz zamontować urządzenie nawadniające (dostępne w sprzedaży). Zapoznaj się dobrze z instrukcja i stosuj 

butelkę z podziałka. Źle zamontowane urządzenie nie działa. 

4. W pomieszczeniach bardzo suchych można nieco zwiększyć wilgotność w otoczeniu drzewka stawiając naczynie 

na warstwie mokrego żwirku lub piasku wysypanego na tacce lub parapecie. Oczywiście drzewko swoją drogą 

wymaga normalnego podlewania. Naczynie z drzewkiem nie morze stać w wodzie, ale na żwirku, tak aby od 

spodu dochodziło powietrze. 
5. W przodku zbytniego przesuszenia ziemi zanurzyć cały pojemnik z drzewkiem w misce z wadą i pozostawić na 

kilka gadzin, potem przenieść drzewko w miejsc chłodniejsze o mniejszym nasłonecznieniu. 
6. Jeśli nie jesteś systematyczny - zrezygnuj z zakupu bonsai, zainteresuj się natomiast kaktusami, które są odporne 

na przesuszenie. 

NAWOŻENIE 

W okresie od kwietnia do sierpnia raz na dwa tygodnie nawozić nawozem kwiatowym lub specjalnym do drzew i 

krzewów ozdobnych zgodnie instrukcją. Raz na miesiąc można spryskać nawozem roślinę. 

ŚWIATŁO 

Niewiele jest roślin, które 1ubią „pełne słońce”. Bonsai powinno stać w miejscu jasnym, ale nie bezpośrednio 

nasłonecznionym. Oczywiście rożne drzewa mają różne wymagania co do nasłonecznienia. 

POWIETRZE 

Drzewa rosnące w warunkach naturalnych maja pod dostatkiem świeżego powietrza. Podobnie drzewku w doniczce 

musimy zapewnić dużo powietrza. Dotyczy to szczególnie tych odmian, które są uprawiane w mieszkaniu. Dobrze 

jest w okresie wiosny i lata wystawiać je jak najczęściej na zewnątrz. Drzewko trzymane przez cały rok w domu jest 

„słabsze”, jego liście lub igły tracą żywo - zieloną barwę, czasami nawet miejscami podsycha. 

Należy pamiętać, ze na ogół rośliny nie lubią przeciągów - silny prąd powietrza bardzo bowiem wysusza. 
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PRZYCINANIE I PRZESADZANIE 

Aby roślina utrzymała charakter małego drzewka (bonsai) należy co 2 lata wiosną przycinać korzenie zmniejszając 

bryłę korzeniowy maksymalnie o 1/3, podsypać nieco ziemi ogrodniczej i posadzić w ten sam pojemnik. Każdego 

roku na wiosnę należy przyciąć zbyt długie nowe pędy oraz suche gałązki tak, aby korona zachowała ładną formę. 

ZIMA 

Zima to trudny okres do pielęgnacji bonsai. Drzewo powinno w tym okresie przejść odpoczynek, podobnie jak 

zwierzęta zapadające w sen zimowy. W tym celu od jesieni należy ograniczać nawadnianie, jednak ziemia musi być 

stale letko wilgotna (im niższa temperatura tym rzadziej podlewać). 

W przypadku bonsai uprawianego w domu należy również ulokować drzewko w miejscu o niższej temperaturze. Z 

reguły powinno to tyć najzimniejsze miejsce w domu np.: parapet okna, podłoga przy balkonie itp. W określeniu 

temperatury otoczenia pomocny jest termometr umieszczony obok pojemnika z bonsai. 

Bonsai uprawiane na zewnątrz są z kolei narażone na przemarznięcie (szczególnie ich korzenie), z uwagi na małe 

rozmiary naczynia. Należy więc pojemnik z drzewkiem umieścić w miejscu osłoniętym od wiatru, włożyć w większe 

naczynie np.: z piaskiem i przykryć część nadziemną słomą lub gałązkami świerkowymi. Oczywiście mniej narażone na 

przemarzniecie będą bonsai większych rozmiarów (50 - 100 cm.), bowiem ich pojemnik też jest większy. Dużych 

bonsai nie musimy tak rygorystycznie zabezpieczać przed mrozem, szczególnie jeżeli są to drzewa rosnące w naszym 

klimacie. 

WYWÓZ ZA GRANICE 

Istnieje zakaz wwożenia ziemi da większości krajów. Na czas transportu roślina powinna być przesadzana w torf. W 

tym celu należy roślinę wyjąć z doniczki, spłukując wodą ziemię tak, aby pozostały czyste korzenie. Korzenie obłożyć 

mokrym torfem, włożyć w torebkę foliową i zawiązać wokół pnia sznurkiem. Po przybyciu na miejsce posadzić 

ponownie roślinę w podłoże składające się z ziemi ogrodniczej, torfu i żwirku rzecznego (w proporcjach 1: 1: 1). Przed 

podrożą pomocne jest uzyskanie dowodu badania fitosanitarnego. W przypadku jego braku celnik kraju docelowego 

może zatrzymać roślinę na niezbędny okres kwarantanny. 
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BONSAI WG „MŁODEGO TECHNIKA” 

CZĘŚĆ I 

Bonsai - to po japońsku - roślina w doniczce. W rzeczywistości jest to 

nazwa obejmująca całą sztukę hodowania miniaturowych drzewek w 

ceramicznych naczyniach. Ich niezwykłą urodę Czytelnicy mieli okazję 

podziwiać w 4 numerze „MT” z ubiegłego roku. Zgodnie z zapowiedzią na 

prośbę wielu zainteresowanych tym artykułem, rozpoczynamy druk 

praktycznego przewodnika po bonsai, który będzie zawierał przegląd 

metod i technik uprawy tych niezwykłych drzew. 

Wbrew pozorom bonsai nie wymaga skomplikowanych umiejętności - 

znajomość podstawowych zasad ogrodnictwa, przestrzeganie zaleceń 

japońskich ekspertów w tej dziedzinie i dużo wytrwałości wystarczy nawet laikom do rozpoczęcia prac nad własną 

kolekcją. Miniaturyzację bowiem osiąga się nie drogą skomplikowanych zabiegów genetycznych, ale wieloletnimi, 

prostymi zabiegami ogrodniczymi, takimi jak: przycinanie korzeni i gałęzi, czy przesadzanie. Ale sztuka nie polega na 

samej miniaturyzacji, w drzewku w doniczce musi być ,,zaklęty” kawałek natury, ta mała replika naturalnego 

krajobrazu nie może zgubić jego nastroju, a samo drzewko i ceramiczne naczynie powinny tworzyć stylizowaną, 

harmonijną całość. Dobre bonsai wykorzystuje estetyczne efekty pnia, gałęzi, liści, kwiatów i owoców, w 

skondensowanej formie oddaje piękno drzewa w jego naturalnym środowisku. Kilkunastocentymetrowe bonsai 

może, w zależności od aranżacji, sprawiać wrażenie drzewa rosnącego na wzgórzu, albo sosny wspinającej się na 

szarpaną wichrem stromą skałę. 

Wiek bonsai, podobnie jak jego wielkość, czy cena nie są wykładnikami jakości. Przeciętne bonsai od podstawy pnia 

do wierzchołka ma od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów. Te najmniejsze Japończycy nazywają mame bonsai. 

Oczywiście osiągnięcie prawdziwego piękna wymaga lat, ale mame bonsai może nabrać uroku już po 3 latach, a 

szybkorosnące drzewo półmetrowej wysokości zasługuje na miano bonsai po 8 - 10 latach. Cierpliwość jest więc 

niezbędna, ale efekt z nawiązką wynagradza wieloletnie starania. 

 

Wysokość dziesięcioletnich drzewek w klonowym zagajniku nieznacznie przekracza pół metra. 

Zmysł artystyczny jest w hodowli bonsai handicapem, pozbawieni tego talentu mają na szczęście wokół siebie pełno 

„ściągawek” (lasy i parki), dlatego entuzjaści tego kunsztu twierdzą, że bonsai jest dla wszystkich - i dla artystów i dla 

ogrodników. 

Bonsai są małe i kojarzą się z uprawą zamkniętą, ale tak nie jest. W rzeczywistości warunki wzrostu muszą być 
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maksymalnie zbliżone do naturalnych. Toteż w pomieszczeniach można hodować tylko te gatunki, które w naturze 

rosną w klimacie tropikalnym. Pozostałe powinny rosnąć na zewnątrz, najlepiej w ogródku lub na balkonie. Wiele 

drzew liściastych zrzuca liście na zimę, toteż przenoszenie ich do ciepłych pomieszczeń po pierwszych chłodach 

często kończy się śmiercią drzewka. Podobnie smutno może się skończyć nadmierne podlewanie i odżywianie. Inne 

błędy, np. w przycinaniu gałęzi naprawia się przez lata, toteż trzeba być naprawdę uważnym i wytrwałym hodowcą, a 

stopniowo zdobywane doświadczenie pomoże z czasem uporać się z wieloma problemami. Czasu manny dużo, bo 

niektóre bonsai dożywają kilkuset lat! 
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TRADYCJE BONSAI… 

...sięgają chińskiej dynastii Sung (960 -1280), ale od ponad tysiąca lat bonsai jako sztuka jest praktykowane i 

doskonalone w Japonii. To właśnie Japończycy stworzyli podstawowe style bonsai, ustanowili zasady i spisali 

terminologię. Powstał potężny rynek wewnętrzny, ale i w tej dziedzinie charakterystyczne swoje umiejętności: 

kopiowanie, ulepszanie i miniaturyzację umieją Japończycy sprzedawać, część ich okazów trafia na Zachód, choć 

surowe przepisy eksportowe nie pozwalają na zubożenie narodowych zasobów. 

Różnice między japońskim a zachodnim bonsai są niemal tak duże, jak przedziały kulturowe. Nie przypadkiem dzieci 

japońskie wiele lat doskonalą sztukę kaligrafii, surowe przestrzeganie wielu tradycji: od ceremonialnego picia 

herbaty do ikebany, stwarza odpowiednie podłoże do przywiązywania znaczenia do każdego aspektu życia. Ikebana 

ma wiele wspólnego z bonsai. Istotniejsze są tu podkreślenia i kształt niż kolor i gęstość kwiatów. Niektóre z kwiatów 

mają religijne, symboliczne znaczenie, ich długość odzwierciedla emocje, całość jest sceną. Sztuka klasycznego bonsai 

też symbolizuje słońce, księżyce, macierzyństwo, niebo, ziemię. Dla kultury Zachodu ta symbolika nie jest jasna. 

Japończycy dzielą bonsai na okazy, półokazy i drzewa handlowe. Prawdziwe okazy-wiekowe drzewa rzadko trafiają 

na Zachód bardziej popularne są semiokazy - już zasadzone drzewka, wymagające czasu i pracy, zanim uda się 

wyczarować z nich wspaniałe bonsai. Z ponad trzydziestu stylów japońskich bonsai - dziesięć, głównie dzięki 

emigrantom, zawędrowało na Zachód. Przyjrzyjmy się im. 

Styl regularny, pionowy (rys. 1) ma pień zwężający się stopniowo od solidnej podstawy do wierzchołka, silnie 

ukorzeniony. Regularność zawdzięcza gałęziom umieszczonym symetrycznie, po obu stronach pnia. Najlepiej do 

hodowli w tym stylu nadają się sosna i cedr japoński. Wbrew pozorom osiągnięcie takiej regularności jest trudne i 

dlatego nie poleca się tego stylu początkującym. 

Znacznie łatwiejsza do osiągnięcia jest nieregularna odmiana tego stylu (rys. 2), zachowująca pionowy pień, ale z 

naturalnym układem gałęzi. Taki kształt najłatwiej nadawać drzewom liściastym: bukom, klonom, dębom, grabom. 

Gatunki zrzucające liście dają się także hodować w takim stylu, jak na rys. 3. Nosi on wprawdzie nazwę sosny (nadaje 

się także dla sosny i jałowca), ale jest najpopularniejszy dla drzew liściastych. Ma pień łagodnie wykrzywiony i 

symetryczny układ gałęzi aż do wyraźnie zaznaczonego wierzchołka. 

Bardziej zdecydowany charakter ma styl z rys. 4, drzewo wygląda jak smagane silnym wiatrem. Pień jest pochylony 

na jedną stronę, w tym samym kierunku rosną gałęzie. Najlepiej do takiej hodowli nadają się te wszystkie drzewa o 

małych liściach lub igłach, które można znaleźć na otwartej przestrzeni: sosna, jałowiec, cyprys, cis. Naturalny wygląd 

jest rezultatem trudnej i bardzo umiejętnej hodowli. 



 

Drzewa iglaste, ale nie tylko, można hodować w niecodziennym stylu kaskady (rys. 5), ze zwieszającymi się gałęziami. 

„Rasowe” są tylko te kaskady, których gałęzie sięgają poniżej dna naczynia. Ten styl wymaga głębokiego naczynia, 

które zrównoważy ciężar drzewa. Przykład pokazany na rysunku nie jest obowiązujący, z jednego pnia może wyrastać 

kilka zwieszających się gałęzi, można je umiejscowić z boku i z przodu doniczki.

 

Drzewa iglaste, ale nie tylko, można hodować w niecodziennym stylu kaskady (rys. 5), ze zwieszającymi się gałęziami. 

„Rasowe” są tylko te kaskady, których gałęzie sięgają poniżej dna naczynia. Ten styl wymaga głębokiego naczynia, 

wnoważy ciężar drzewa. Przykład pokazany na rysunku nie jest obowiązujący, z jednego pnia może wyrastać 

kilka zwieszających się gałęzi, można je umiejscowić z boku i z przodu doniczki. 
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Drzewa iglaste, ale nie tylko, można hodować w niecodziennym stylu kaskady (rys. 5), ze zwieszającymi się gałęziami. 

„Rasowe” są tylko te kaskady, których gałęzie sięgają poniżej dna naczynia. Ten styl wymaga głębokiego naczynia, 

wnoważy ciężar drzewa. Przykład pokazany na rysunku nie jest obowiązujący, z jednego pnia może wyrastać 
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Korona ośmiocentymetrowego mame bonsai jest niewiele większa od dłoni 

Bardzo malowniczo wygląda bonsai hodowane z jednego pnia, sadzonego poziomo (rys. 6), gałęzie przeobrażają się z 

czasem w nowe pnie, ale trwa to długo. Taki tłumek zyskuje, gdy korzenie są kręte, jeśli pierwotny pień jest zbyt 

prosty, można go uformować za pomocą drutowania. Do hodowli w tym stylu nadają się zarówno drzewa liściaste, 

jak i iglaste. 

Grupę drzewek można także hodować w zwykły sposób, to znaczy sadzić kilka obok siebie (rys. 7). Wrażenie 

zagajnika lub lasu uda się wywołać tylko wtedy, gdy nie będziemy mieszać gatunków. Jest to dobry sposób na 

wykorzystanie niedojrzałych drzew, bo ich wady, dyskwalifikujące je jako indywidualny okaz bonsai, tutaj nie są tak 

widoczne, liczy się raczej ogólny kształt kompozycji. 

 

Świerk ajański hodowany na skałce 

Z reguły więcej niż trzy drzewka uważa się już za grupę, jeśli jednak ma być ich mniej niż 10, ogólna liczba powinna 

być nieparzysta. 

Pora na bardziej wyrafinowane style. W stylu pętli (rys. 8) najbardziej istotny jest pojedynczy, skręcony jakby w pętlę 

pień z chropowatą korą i z martwym miejscami drewnem. Wrażenie wieku można wywołać już na stosunkowo 

młodych drzewach o krętych pniach, poprzez zdzieranie kory specjalnym narzędziem, choć sztuka to trudna. 

Fachowcy nawet polecają bielenie martwych miejsc, co optycznie przydaje lat drzewom hodowanym w tym stylu. 

Idea naśladowania natury każe hodować drzewka także na skałach (rys. 9) lub nawet w skałach (rys. 10). Jeśli chcemy 

wyczarować bonsai, kurczowo trzymające się skały, trzeba wybrać drzewo z gatunku o łatwo rosnących i zrastających 

się korzeniach: np. buk, klon, jałowiec. Egzemplarz, musi mice odpowiednio wykształcone, długie korzenie, które 

zakotwiczą się na specjalnie wyżłobionej, chropowatej skale, a z czasem ją zdominują. W innej odmianie tego stylu 
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skała pełni rolę podłoża, które odpowiednio ukształtowane mocuje i zarazem odżywia korzenie. 

Poświęciliśmy nieco miejsca przeglądowi stylów, by zorientować Czytelników w najbardziej charakterystycznych ich 

cechach. Nie da się sformułować ścisłej recepty na hodowlę drzewa w wybranym stylu, toteż niech Czytelnicy nie 

oczekują od nas podawania procedury, ale raczej rad, jakich zasad trzeba przestrzegać. Pamiętajmy – każde drzewo 

jest inne i wiele zależy do naszej intuicji, a tę kształtuje wieloletnie ogrodnicze doświadczenie. 

Pora na pytanie podstawowe – jak zabrać się do hodowli bonsai? 

Szacowne poradniki i podręcznik z tej dziedziny zalecają jako niezawodną - metodę kupna. Ponieważ jednak 

najbliższy sklep tej branży jest w Londynie, musimy rozejrzeć się w możliwościach krajowych. 

Bonsai można hodować tak, jak wszystkie drzewa: z nasienia, siewki (kupionej w szkółce lub rosnącej dziko), 

wegetatywnie (z pędu) albo poprzez bardziej skomplikowane techniki, np. szczepienie. 

 

Kamelia japońska, piękna roślina ozdobna hodowana w stylu kaskady 

 

Przykład stylu klasycznego dla sosen - ta Pinus pentaphylla (sosna limbowata pięcioigielna) ma 35 lat 

Hodowla z nasienia jest metodą najpowolniejszą, trzeba 2-3 lat, aby dopiero uzyskać materiał do rozpoczęcia 

właściwych zabiegów. Toteż specjaliści radzą próbować jednocześnie różnych metod - kupić jedno drzewko, inne 

przynieść z lasu, część hodować z nasienia. Takie zabezpieczenie uchroni nas przed rozczarowaniami, w przypadku 

gdy jakieś drzewko padnie ofiarą naszych błędów. Często się bowiem zdarza, że nowicjusze są nadgorliwymi 

hodowcami i drzewko jeśli jest jedynakiem, cierpi z powodu przesadnych zabiegów pielęgnacyjnych. Za wielotorową 
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hodowlą przemawia też i to, że obserwując rozwój kilku gatunków drzew jednocześnie hodowca zdobywa szersze 

doświadczenie ogrodnicze. 

Prawdziwa kolekcja powinna liczyć minimum sześć okazów i być możliwie różnorodna co do gatunków i stylów. 

A więc zdecydowaliśmy się na kupno małego drzewka. 
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JAK WYBRAĆ SADZONKĘ? 

Na początek możemy kupić w szkółce sadzonki klonu, który szybko rośnie i tym samym pozwala na korygowanie 

ogrodniczych błędów. Łatwa do uprawy jest dzika jabłoń. Możemy też zdecydować się na wiąz, lub buk, albo na 

klasyczne gatunki sosnę lub jałowiec. Można również kupić irgę (Cotoneaster) lub krzewy kwitnące - azalię lub 

szczodrzeniec. 

Wiele poradników poleca zwłaszcza buki, ze względu na barwę kory. Załóżmy, że skorzystaliśmy z tej rady i mamy 

zamiar hodować bonsai, w najpopularniejszym stylu - nieregularnym, prostym. Jak poznać, czy drzewko nadaje się do 

tego celu? 

Oto niektóre cechy rozpoznawcze potencjalnego bonsai - przede wszystkim zwracamy uwagę na pień: musi on być 

prosty, długi i zwężający się stopniowo do korony, należy unikać pni z przewężeniami. Równie ważne są korzenie, 

najlepiej jeśli rozchodzą się promieniście od pnia i nie są zdeformowane, np. zbyt długie przebywanie w małym 

naczyniu. Wybieramy drzewko dobrze ugałęzione i, nie pojedynczy pęd, układ gałęzi powinien odpowiadać układowi, 

charakterystycznemu dla wybranego stylu. Jeśli wyliśmy styl nieregularny, prosty, musimy zrezygnować z drzewek, 

które mają gałęzie po obu stronach, na różnych poziomach i z takich, których gałęzie rosną zbyt nisko. Wystrzegać się 

należy także gałęzi, odchodzących od pnia promieniście na jednym poziomie, a także drzewa ze zbyt ciężkim 

czubkiem, bo ta cecha może się pogłębiać w miarę upływu czasu. 

Podobne zasady obowiązują przy wyborze dzikiej siewki. Nie zmieniły się one od czasu średniowiecza, gdy Chińczycy i 

Japończycy organizowali całe, ryzykowne niekiedy wyprawy po bonsai. 

Wybrane drzewko nie może być za dorosłe, bo nie zniesie przesadzania. Niech więc nas nie kuszą skrzywiane 

drzewka z uschniętym drewnem - są zbyt stare, aby dobrze zniosły transplantację. Najlepsze mają wysokość do 30 

cm i około 5 lat, trzeba także szukać cech interesujących, np. małych liści. 

Dobry materiał na bonsai można znaleźć w nietypowych miejscach, na brzegu leśnej ścieżki, gdzie drzewka deptane 

w młodości mogą przeżyć w interesującym kształcie. Karłowate drzewka z bardzo ugałęzionymi systemami są częste 

w okolicach pastwisk, bo zwierzęta zjadając młode pędy działają jak hodowcy. Natomiast egzemplarze karłowate 

z surowych okolic są zwykle trudne do przeniesienia ze względu na to, że dobrze wykształcają system korzeniowy, 

aby dotrzeć do odległych czasem źródeł wody. 

Siewkę najlepiej wykopać na wiosnę, kiedy liście są w pąkach. Jeśli jest to niemożliwe, lepiej pozostawić drzewo do 

następnego roku, niż ruszać je, kiedy liście są jeszcze nierozwinięte, bo to może się źle skończyć. Jeśli trzeba z jakichś 

przyczyn przenosić drzewko jesienią, w pełnym listowiu, należy po wykopaniu obciąć 2/3 każdego liścia. Zabieg ten 

obniża szybkość transpiracji, a tym samym odciąża korzenie. Nie należy obcinać całych liści, bo kolanka wypuszczą 

nowe i w rezultacie osiągniemy skutek odwrotny do zamierzonego. Latem drzew liściastych nie należy przesadzać. 

Natomiast drzewa iglaste można przenosić z pewnym sukcesem późnym latem, kiedy ziemia jest jeszcze ciepła i 

pozostaje odpowiednia ilość czasu na wykształcenie nowego systemu korzeni przed zimowymi mrozami. 

Uwaga generalna: wykopywanie drzewek z lasu nie jest w zasadzie czynem etycznym, toteż przynajmniej starajmy się 

nie zniszczyć przy tej okazji środowiska. Nie wjeżdżajmy na uprawy, nie niszczmy ich ciężkimi narzędziami. Zabierzmy 

ze sobą szpadel, grabie, dwa sekatory - długi i krótki, trochę wilgotnego mchu, arkusze folii i sznurek do transportu. 

W lesie trzeba usunąć ściółkę, zatoczyć krąg wielkości korony i odpowiednio głęboko wykopać korzenie, zachowując 

maksymalną ostrożność, na czas podróży zaś obłożyć korzenie wilgotnym mchem. 
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HODOWLA Z NASION 

W przeciwieństwie do wykopywania drzewek zbieranie nasion nie jest naganne, można je także kupić. Parę porad 

technicznych: nasiona należy trzymać w oddzielnych, opisanych torebkach, do czego niezbędna jest umiejętność ich 

rozróżniania. 

Nasiona jaworu (rodzaj: Acer) mają skrzydełka rozwarte pod kątem 60°, orzeszki są kuliste. Owoce dojrzewają we 

wrześniu lub październiku, częściowo przez zimę pozostają na drzewie. Wysiane jesienią kiełki; ją na wiosnę, 

przechowywane na sucho i siane wiosną wschodzą nierównomiernie, a czasem przelegują (zapadają w sen). Jawor, 

wymaga gleb świeżych, gliniastych i próchniczych. W prywatnych ogrodach bywa nieznośny z powodu łatwego 

odnawiania się z samosiejek. 

Owoce buka (Fagus) mają kształt trójgraniastych orzechów, dojrzewają we wrześniu lub październiku, po dojrzeniu 

okrywa orzecha pęka. Zdolność kiełkowania po dojrzeniu szybko spada, po pół roku przechowywania już nie chcą 

kiełkować, toteż trzeba siać najpóźniej na wiosnę, wówczas będą kiełkowały w ciągu 5-6 tygodni. Buki mają duże 

wymagania glebowe - potrzebują gleb dobrych, próchnicznych o umiarkowanej wilgotności. 

Do rodziny bukowatych należą także dęby (Quercus). Owoce dębu zna każde dziecko, dojrzewają one w ciągu 

jednego lub dwóch lat. Nie są tak wymagające jak buki - mogą być sadzone nawet na glebach suchych, piaszczystych i 

ubogich. 

Owoce wiązów (Ulmus) nie są tak znane, mają kształt spłaszczonego orzeszka, otoczonego dookoła cienkim, 

skórzastym skrzydełkiem. Dojrzewają wiosną (maj, czerwiec) i wtedy wysiane szybko kiełkują, z upływem czasu 

zdolność kiełkowania szybko maleje. Potrzebują zasobnych gleb.  

 

Nasiona niektórych gatunków nadających się do hodowli typu bonsai: a - jawor (Acer pseudoplatanus), b - buk pospolity (Fagus 

silvatica), c - dąb błotny (Quercus palustris), d - wiąz polny (Ulmus carpinifolia),e - klon polny (Acer campestre), f - nasiona różnych gatunków 

sosen (rodzaj Pinus) 

Także klon (Acer) dobrze rośnie na glebach żyznych. Jego owoce - charakterystyczne orzeszki ze skrzydełkami 

dojrzewają we wrześniu, opadają w październiku. Przed wiosennym wysiewem trzeba stosować zabiegi 

stratyfikacyjne tj. przechowywać nasiona w niskiej temperaturze w warstwach przesypanych wilgotnym piaskiem 

przy zachowaniu dostępu powietrza. Inaczej nasiona mają skłonność do przelegiwania, czyli przechodzenia w stan 

spoczynku. 

Drzewa iglaste są trudniejsze do wyhodowania z ziarna i dłużej wschodzą. Nasiona sosny mogą mieć różne kształty, 

ale przeważnie przypominają skrzydełko. Wysypują się z szyszek (jesienią, zimą lub wiosną). Mają małe wymagania 

glebowe. 
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Z odpowiednio zorganizowanego banku nasion najlepiej posadzić kilka gatunków, wymagających zbliżonych 

warunków. Należy pamiętać, że niewielki procent nasion wschodzi, trzeba więc sadzić ze znacznym nadmiarem. Im 

wcześniej po dojrzeniu tym lepiej, bo nasiona są świeże. Ziemia pod siew powinna być dokładnie przygotowana. 

Nasiona drzew iglastych i twarde nasiona drzew liściastych, które pomału kiełkują przed posadzeniem dobrze 

umieścić w wodzie, w lodówce, a później zaraz, jak najmniej dotykając, sadzić. Nasiona twardniejące w miarę łożenia 

można zmiękczyć przed posadzeniem przez moczenie w ciepłej wodzie przez 1 dobę. 

Nasionom orzechów, których skorupa może utrudniać kiełkowanie, można pomóc, rozłupując ją ostrym nożem po 

przeciwnej stronie, niż ta, którą orzech był przymocowany do strąka. Trzeba tę operację przeprowadzić bardzo 

ostrożnie. 

Z nasionami pochodzącymi z owoców miękkich np. dzikiej jabłoni czy głogu nie powinno być kłopotu, trzeba je siać 

póki świeże. 

Nasiona roślin tropikalnych np. cytryn czy granatów trzeba suszyć przed posianiem, ale ziemia musi być wilgotna i 

podlana ciepłą wodą. Najlepiej kiełkują w cieple, przy dużej ilości światła. 

Naczynia przeznaczone do siewu powinny być czyste, a nawet wydezynfekowane. Na dnie najlepiej ułożyć warstwę 

porowatą (np. skorupy), na niej warstwę szorstkiego piasku, a na wierzchu ziemię. Idealną mieszanką będzie 

mieszanina równych części dobrego ogrodowego iłu, piasku, torfu i kompostu (z przewagą piasku dla drzew 

iglastych). Mieszkańcy miast mogą stosować specjalną ziemię, kupowaną w kwiaciarniach. 

Doniczkę należy napełnić do poziomu 1,5 cm poniżej brzegu. Głębokość siewu zależy od wielkości ziarna. Większe 

ziarna siejemy na głębokość kilku centymetrów, otwór robimy palcem lub sadzakiem ogrodniczym. Dla ziaren 

mniejszych obowiązuje zasada, że warstwa ziemi powinna być równa wysokości ziarna. Po wysianiu trzeba lekko ubić 

ziemię i dobrze podlać. Siać należy rzadko, aby uchronić kiełki przed zaatakowaniem przez grzyba. 

Posiane nasiona, jeśli mają twardą łupinę wymagają niewiele uwagi, wystarczy umieścić naczynie na otwartej 

przestrzeni. Jeśli ziarno nie kiełkuje przez parę miesięcy, nie trzeba go ,,poganiać”, przenosząc do przewiew, 

pomieszczenia. Wystarczy jeśli zapewnimy mu przewiew, ochronę przed słońcem, gryzoniami i ptakami. 

Za miesiąc - o hodowli bonsai z sadzonek, niezbędnych narzędziach i podstawowych zabiega eh pielęgnacyjnych. 

  



 

CZĘŚĆ II 

W poprzednim numerze pisaliśmy o kryte

hodowli drzewek z nasion. Pora na 

BONSAI Z SADZONKI 

Ta metoda reprodukcji jest znacznie szybsza od hodowli z nasion. Sadzonka w za

liści lub korzenia, ale nas najbardziej interesują sa

dla drzew pełnowymiarowych. Jeśli drzewko ma zdrewniałe łodyżki gałązkę należy obciąć tuż przy pniu, tak aby 

powstała podstawa ze starszego drewna. Po

się ukorzenić (rys. 1). Inny sposób to obcięcie gałązki sekatorem 

Miękkie pędy można ścinać już wiosną, ale 

ścinanych jesienią lub nawet zimą. Szybkość ukorzeniania się 

klimatycznych. Najłatwiejsze do hodowli z

(brzostownica) i jałowiec. Modrzewie, buki i graby 

lawenda mogą być hodowane z pędów. Sadzonki drzew iglastych są 

pomocy hormonalnej i cieplarnianych warun

sosen tą metodą, Te sadzonki sosen, które się przyjmują są pozy

gałązkę i pozostawia odłączoną na kilka dni, 

ukorzenienie. 

Większość sadzonek powinna być sadzona 

sadzakiem i pozbawioną dolnych liści sadzonkę zagłębić na ok. 

posadzony pęd podlać. 

Sadzonki miękkodrzewne trzeba trzymać w warunkach cieplarnianych. Idealna do te

domu można osiągnąć zbliżone warunki okręcając nadmu

drzewa starszego należy przechowywać na zewnątrz, w

W poprzednim numerze pisaliśmy o kryteriach doboru dzikiej siewki i o podstawowych zasadach rozpoczęcia 

szybsza od hodowli z nasion. Sadzonka w zasadzie może

korzenia, ale nas najbardziej interesują sadzonki z gałęzi. Zasady obcinania pędów są 

wych. Jeśli drzewko ma zdrewniałe łodyżki gałązkę należy obciąć tuż przy pniu, tak aby 

wa ze starszego drewna. Powstała w ten sposób większa powierzchnia 

Inny sposób to obcięcie gałązki sekatorem dokładnie pod kolankiem.

 

Rys.1. Dwa sposoby obcinania pędów na sadzonkę 

już wiosną, ale większość bonsai rośnie z sadzonek z twar

lub nawet zimą. Szybkość ukorzeniania się sadzonek zależy od gatunku drzewa i warunków 

klimatycznych. Najłatwiejsze do hodowli z sadzonek są wierzby, nadają się także do tego celu: wiąz Zelkova 

nica) i jałowiec. Modrzewie, buki i graby lepiej rosną z nasion, ale irga, bluszcz i kwit

ne z pędów. Sadzonki drzew iglastych są trudniejsze do ukorzenienia, wymagają 

mocy hormonalnej i cieplarnianych warunków. Większość ogrodników obawia się zwłaszcza hodowania 

sadzonki sosen, które się przyjmują są pozyskiwane w następujący sposób: łamie się 

gałązkę i pozostawia odłączoną na kilka dni, co sprawia, że pozbawiony żywicy pęd ma 

Większość sadzonek powinna być sadzona od razu, najlepiej w piasku ogrodniczym. 

wioną dolnych liści sadzonkę zagłębić na ok. 1/3 jej długości. Ziemię trzeba 

Sadzonki miękkodrzewne trzeba trzymać w warunkach cieplarnianych. Idealna do te

gnąć zbliżone warunki okręcając nadmuchaną torbę foliową wokół drzewka. Sadzonki z 

leży przechowywać na zewnątrz, w półcieniu. 
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wych zasadach rozpoczęcia 

sadzie może pochodzić z gałęzi, 

dzonki z gałęzi. Zasady obcinania pędów są takie same jak 

wych. Jeśli drzewko ma zdrewniałe łodyżki gałązkę należy obciąć tuż przy pniu, tak aby 

wstała w ten sposób większa powierzchnia pozwala pędowi łatwiej 

dokładnie pod kolankiem. 

twardego, dojrzałego drzewa, 

sadzonek zależy od gatunku drzewa i warunków 

także do tego celu: wiąz Zelkova 

lepiej rosną z nasion, ale irga, bluszcz i kwitnące krzewy np. 

trudniejsze do ukorzenienia, wymagają 

ków. Większość ogrodników obawia się zwłaszcza hodowania 

następujący sposób: łamie się 

że pozbawiony żywicy pęd ma większą szansę na 

od razu, najlepiej w piasku ogrodniczym. Otwór należy wykonać 

1/3 jej długości. Ziemię trzeba mocno ubić i 

Sadzonki miękkodrzewne trzeba trzymać w warunkach cieplarnianych. Idealna do tego celu jest szklarnia, w 

chaną torbę foliową wokół drzewka. Sadzonki z 
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Po rozwinięciu się korzeni należy sadzonkę bezzwłocznie przesadzić do bardziej pożywnego środowiska. Wtedy 

również przychodzi pora na rozpoczęcie pierwszych zabiegów korekcyjnych. 

  



 

NARZĘDZIA 

Większość zabiegów niezbędnych przy hodowli bonsai należy do rutynowych dzia

narzędzia mają swoje ogrodnicze odpowiedniki. Najlepsze 

dla polskich hodowców niedostępne i z racji odległych źródeł zao

szczęście większość niezbędnego wyposażenia można 

2, przedstawia on narzędzia najbardziej prz

Są to: dwie pary nożyc (dłuższe do delikatnej pracy nad liśćmi i gałązkami, krótsze do cięcia korzeni), sekator, 

obcinacze do drutu i gałęzi, rydel ogrodniczy, narzędzie jinning, miotełka, pałeczka, łopatka, grabki o kształcie 

widelca, zakończone małą łopatką. Z tego zestawu właściwie t

oryginalny daje wklęsłe cięcie. Narzędzie jinning to rodzaj małych cążek, które są pomocne w

wywołuje, pożądany zwłaszcza u starszych okazów, efekt uschniętego drewna, ale to już wyższa

początkujący mogą sobie zdobywanie tego narzędzia darować. Drewnianą pałeczką sprawdza się przy pomocy 

dźgnięć, czy przy przesadzaniu ziemia wchodzi między korzenie drzewka. Do niezbędnego wyposażenia należy 

też zaliczyć rozpylacz do wody (krajowe produkuje rzemiosło), siatkę do przesiewania ziemi i ochrony otworów 

drenażowych, a także arkusz folii, motek sznurka, które, jak już wiemy, są niezbędne przy przenoszeniu dzikich 

siewek. 

Zasady przechowywania i konserwacji narzędzi są takie, jakie

trzeba je wyczyścić i przechowywać w suchym miejscu.

Wiemy już czym się posługiwać przy pielęgnacji drzewek. A w czym je hodować?

  

iezbędnych przy hodowli bonsai należy do rutynowych dzia

swoje ogrodnicze odpowiedniki. Najlepsze są rzecz jasna oryginalne narzędzia japoń

tępne i z racji odległych źródeł zaopatrzenia, i z powodów ekonomicznych. Na 

większość niezbędnego wyposażenia można zastąpić krajowymi odpowiednikami. Spój

2, przedstawia on narzędzia najbardziej przydatne do hodowli bonsai. 

Rys. 2. 

do delikatnej pracy nad liśćmi i gałązkami, krótsze do cięcia korzeni), sekator, 

obcinacze do drutu i gałęzi, rydel ogrodniczy, narzędzie jinning, miotełka, pałeczka, łopatka, grabki o kształcie 

widelca, zakończone małą łopatką. Z tego zestawu właściwie tylko obcinacz gałęzi jest trudny do zastąpienia,, bo 

oryginalny daje wklęsłe cięcie. Narzędzie jinning to rodzaj małych cążek, które są pomocne w

wywołuje, pożądany zwłaszcza u starszych okazów, efekt uschniętego drewna, ale to już wyższa

początkujący mogą sobie zdobywanie tego narzędzia darować. Drewnianą pałeczką sprawdza się przy pomocy 

dźgnięć, czy przy przesadzaniu ziemia wchodzi między korzenie drzewka. Do niezbędnego wyposażenia należy 

krajowe produkuje rzemiosło), siatkę do przesiewania ziemi i ochrony otworów 

drenażowych, a także arkusz folii, motek sznurka, które, jak już wiemy, są niezbędne przy przenoszeniu dzikich 

Zasady przechowywania i konserwacji narzędzi są takie, jakie obowiązują w całym ogrodnictwie 

trzeba je wyczyścić i przechowywać w suchym miejscu. 

Wiemy już czym się posługiwać przy pielęgnacji drzewek. A w czym je hodować? 
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iezbędnych przy hodowli bonsai należy do rutynowych działań ogrodniczych, toteż i 

są rzecz jasna oryginalne narzędzia japońskie, raczej 

i z powodów ekonomicznych. Na 

zastąpić krajowymi odpowiednikami. Spójrzmy na rysunek 

 

do delikatnej pracy nad liśćmi i gałązkami, krótsze do cięcia korzeni), sekator, 

obcinacze do drutu i gałęzi, rydel ogrodniczy, narzędzie jinning, miotełka, pałeczka, łopatka, grabki o kształcie 

ylko obcinacz gałęzi jest trudny do zastąpienia,, bo 

oryginalny daje wklęsłe cięcie. Narzędzie jinning to rodzaj małych cążek, które są pomocne w usuwaniu kory, co 

wywołuje, pożądany zwłaszcza u starszych okazów, efekt uschniętego drewna, ale to już wyższa szkoła jazdy i 

początkujący mogą sobie zdobywanie tego narzędzia darować. Drewnianą pałeczką sprawdza się przy pomocy 

dźgnięć, czy przy przesadzaniu ziemia wchodzi między korzenie drzewka. Do niezbędnego wyposażenia należy 

krajowe produkuje rzemiosło), siatkę do przesiewania ziemi i ochrony otworów 

drenażowych, a także arkusz folii, motek sznurka, które, jak już wiemy, są niezbędne przy przenoszeniu dzikich 

obowiązują w całym ogrodnictwie - po użyciu 



 

NACZYNIA CERAMICZNE 

Należy pamiętać, że w hodowli bonsai doniczka jest integral

rozmiar, kształt i kolor. Są pewne zasady doboru pojemnika do drzewka, przy czym istotne są tu rozmiary 

dojrzałego bonsai. Generalnie rzecz biorąc głębokość doniczki powinna być równa średnicy pnia dojrza

bonsai, a szerokość prostokątnego pojemnika powinna być czterokrotnie większa (właściwe proporcje całej 

kompozycji na rys. 3). Jeszcze raz podkreślam, że zasady te obowiązują dla dorosłych drzew i

stosowane do młodych drzewek, bo na tym e

wszystkim 

Rys.3. Takie powinny być idealne proporcje między dojrzałym drzewkiem, a jego pojemnikiem.

zapewnić odpowiednie warunki dla zdrowego wzrostu drzewka, a więc na każdym etapie hodo

stosować odpowiednie naczynia. Młode drzewka z małą koroną i odpowiednio małymi korzeniami potrzebują 

małych, płytkich pojemników, większe 

Doniczki mogą mieć różne kształty: od okrągłych, pła

prostokątnych pojemników o różnych wysokościach. Są zwykle niepowlekane w kolorze stłumionego brązu, 

zieleni, szarości. Oryginalne japońskie naczyńka bywają w zgaszonych zieleniach, czerwieniach i bru

niebieskim. Są czasem powlekane z zewnątrz, ale nigdy na powierzchni wewnętrznej lub na dnie doniczki. Jasne 

kolory, kremowy, biały są bardzo rzadkie. Dobre naczynie powinno być tak skonstruowane, żeby zapewniało 

dobry odpływ wody, toteż może mieć nawet kilka otworów drenażowych.

Należy pamiętać, że w hodowli bonsai doniczka jest integralną częścią kompozycji. Liczy się typ naczynia, jego 

rozmiar, kształt i kolor. Są pewne zasady doboru pojemnika do drzewka, przy czym istotne są tu rozmiary 

dojrzałego bonsai. Generalnie rzecz biorąc głębokość doniczki powinna być równa średnicy pnia dojrza

bonsai, a szerokość prostokątnego pojemnika powinna być czterokrotnie większa (właściwe proporcje całej 

kompozycji na rys. 3). Jeszcze raz podkreślam, że zasady te obowiązują dla dorosłych drzew i

stosowane do młodych drzewek, bo na tym etapie efekt wizualny nie jest najważniejszy. Doniczka musi przede 

 

Rys.3. Takie powinny być idealne proporcje między dojrzałym drzewkiem, a jego pojemnikiem.

zapewnić odpowiednie warunki dla zdrowego wzrostu drzewka, a więc na każdym etapie hodo

stosować odpowiednie naczynia. Młode drzewka z małą koroną i odpowiednio małymi korzeniami potrzebują 

małych, płytkich pojemników, większe - większych z powodu budowanego systemu korzeniowego.

Doniczki mogą mieć różne kształty: od okrągłych, płaskich tac, poprzez miseczki okrągłe lub sześciokątne do 

prostokątnych pojemników o różnych wysokościach. Są zwykle niepowlekane w kolorze stłumionego brązu, 

zieleni, szarości. Oryginalne japońskie naczyńka bywają w zgaszonych zieleniach, czerwieniach i bru

niebieskim. Są czasem powlekane z zewnątrz, ale nigdy na powierzchni wewnętrznej lub na dnie doniczki. Jasne 

kolory, kremowy, biały są bardzo rzadkie. Dobre naczynie powinno być tak skonstruowane, żeby zapewniało 

mieć nawet kilka otworów drenażowych. 

44 | S t r o n a  

ną częścią kompozycji. Liczy się typ naczynia, jego 

rozmiar, kształt i kolor. Są pewne zasady doboru pojemnika do drzewka, przy czym istotne są tu rozmiary 

dojrzałego bonsai. Generalnie rzecz biorąc głębokość doniczki powinna być równa średnicy pnia dojrzałego 

bonsai, a szerokość prostokątnego pojemnika powinna być czterokrotnie większa (właściwe proporcje całej 

kompozycji na rys. 3). Jeszcze raz podkreślam, że zasady te obowiązują dla dorosłych drzew i nie mogą być 

tapie efekt wizualny nie jest najważniejszy. Doniczka musi przede 

Rys.3. Takie powinny być idealne proporcje między dojrzałym drzewkiem, a jego pojemnikiem. 

zapewnić odpowiednie warunki dla zdrowego wzrostu drzewka, a więc na każdym etapie hodowli trzeba 

stosować odpowiednie naczynia. Młode drzewka z małą koroną i odpowiednio małymi korzeniami potrzebują 

większych z powodu budowanego systemu korzeniowego. 

skich tac, poprzez miseczki okrągłe lub sześciokątne do 

prostokątnych pojemników o różnych wysokościach. Są zwykle niepowlekane w kolorze stłumionego brązu, 

zieleni, szarości. Oryginalne japońskie naczyńka bywają w zgaszonych zieleniach, czerwieniach i brudnym kolorze 

niebieskim. Są czasem powlekane z zewnątrz, ale nigdy na powierzchni wewnętrznej lub na dnie doniczki. Jasne 

kolory, kremowy, biały są bardzo rzadkie. Dobre naczynie powinno być tak skonstruowane, żeby zapewniało 
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Zwróćmy uwag, na naczynka w jakich hodowane są te klony. 



 

Drzewa Iglaste wymagają doniczek o stonowanych kolorach, 

ta 40-letnia sosna dobrze prezentuje się w szarym pojemniku.

Drzewa iglaste lepiej wyglądają w niepowlekanych, ciemnobrązowych lub szarozielonych doniczkach. Liściaste z 

barwnymi liśćmi dają lepszy efekt w naczyniu o

dla maleńkich mame bonsai są maciupeńkie i

zdobione doniczki, chociaż czasem takie naczynie bardzo dobrze się komponuje wtedy, gdy kolor zdobień 

dobrany jest do barwy kwiatów drzewka.

Jeśli już wybierzemy doniczkę dla naszego okazu, należy ją odpowiednio prz

zakładając oczywiście, że drzewko jest w odpowiednio dobrej formie do takiej przeprowadzki. Otwory 

drenażowe zabezpieczamy kawałkami plastikowej siatki, a na dnie tworzymy ze żw

5). 

Rys. 5. Tak należy przygotować pojemnik przed posadzeniem drzewka: 1 

Dobór ziemi zależy od gatunku drzewka, toteż początkującym zalecam w tym względzie lekturę poradni

ogrodniczych. Hodowcy miejscy mogą odpowiednią mieszankę kupić, inni po przyniesieniu ziemi z ogrodu muszą 

sprawdzić jej kwasowość. Ziemia powinna być np. alkaliczna, z dużą zawartością wapnia dla większości drzew 

iglastych, kaliny, bzu i ostrokrzewu lub z dodatkiem torfu np. dla rododendronów i azalii. Proporcje w mieszance 

ustalamy w zależności od typu drzewa. Powinna się ona składać z iłu, kompostu, piasku i torfu. Nie należy 

dodawać próchnicy w celu użyźnienia, bo źle wpływa na delikatne korzenie i 

dodać trochę więcej piasku, bo pojemnik odwadnia się wolniej niż w naturze. Przed ułożeniem ziemi w doniczce 

należy ją wy sterylizować. Najlepiej po prostu wyprażyć ją w szczelnej puszce w piekarniku, czasami ogrodnicy 

radzą przelewać wrzątkiem, ale taki zabieg daje krótkotrwały efekt. Istotna jest również konsystencja ziemi, nie 

musi to być pył, ale nie powinna zbrylać się toteż zwykle należy ją przesiać. Ziemię sypiemy na warstwę żwiru, tak 

 

Drzewa Iglaste wymagają doniczek o stonowanych kolorach,  

letnia sosna dobrze prezentuje się w szarym pojemniku. 

niepowlekanych, ciemnobrązowych lub szarozielonych doniczkach. Liściaste z 

barwnymi liśćmi dają lepszy efekt w naczyniu o kolorze zgaszonej czerwieni, zieleni lub niebieskim. Pojemniczki 

dla maleńkich mame bonsai są maciupeńkie i w tonacji prawie się nie odróżniają od drzewka. Rzadko stosuje się 

zdobione doniczki, chociaż czasem takie naczynie bardzo dobrze się komponuje wtedy, gdy kolor zdobień 

dobrany jest do barwy kwiatów drzewka. 

Jeśli już wybierzemy doniczkę dla naszego okazu, należy ją odpowiednio przygotować na jego przyjęcie, 

zakładając oczywiście, że drzewko jest w odpowiednio dobrej formie do takiej przeprowadzki. Otwory 

drenażowe zabezpieczamy kawałkami plastikowej siatki, a na dnie tworzymy ze żwiru warstwę drenażową (rys. 

y przygotować pojemnik przed posadzeniem drzewka: 1 - siatka plastikowa, 2 - warstwa żwiru 3 

ziemi, 4 - warstwa ziemi żyznej, 5 - mech 

Dobór ziemi zależy od gatunku drzewka, toteż początkującym zalecam w tym względzie lekturę poradni

ogrodniczych. Hodowcy miejscy mogą odpowiednią mieszankę kupić, inni po przyniesieniu ziemi z ogrodu muszą 

sprawdzić jej kwasowość. Ziemia powinna być np. alkaliczna, z dużą zawartością wapnia dla większości drzew 

ub z dodatkiem torfu np. dla rododendronów i azalii. Proporcje w mieszance 

ustalamy w zależności od typu drzewa. Powinna się ona składać z iłu, kompostu, piasku i torfu. Nie należy 

dodawać próchnicy w celu użyźnienia, bo źle wpływa na delikatne korzenie i uaktywnia szkodniki. Zawsze należy 

dodać trochę więcej piasku, bo pojemnik odwadnia się wolniej niż w naturze. Przed ułożeniem ziemi w doniczce 

należy ją wy sterylizować. Najlepiej po prostu wyprażyć ją w szczelnej puszce w piekarniku, czasami ogrodnicy 

dzą przelewać wrzątkiem, ale taki zabieg daje krótkotrwały efekt. Istotna jest również konsystencja ziemi, nie 

musi to być pył, ale nie powinna zbrylać się toteż zwykle należy ją przesiać. Ziemię sypiemy na warstwę żwiru, tak 
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niepowlekanych, ciemnobrązowych lub szarozielonych doniczkach. Liściaste z 

kolorze zgaszonej czerwieni, zieleni lub niebieskim. Pojemniczki 

dróżniają od drzewka. Rzadko stosuje się 

zdobione doniczki, chociaż czasem takie naczynie bardzo dobrze się komponuje wtedy, gdy kolor zdobień 

ygotować na jego przyjęcie, 

zakładając oczywiście, że drzewko jest w odpowiednio dobrej formie do takiej przeprowadzki. Otwory 

iru warstwę drenażową (rys. 

 

warstwa żwiru 3 - podstawowa mieszanka 

Dobór ziemi zależy od gatunku drzewka, toteż początkującym zalecam w tym względzie lekturę poradników 

ogrodniczych. Hodowcy miejscy mogą odpowiednią mieszankę kupić, inni po przyniesieniu ziemi z ogrodu muszą 

sprawdzić jej kwasowość. Ziemia powinna być np. alkaliczna, z dużą zawartością wapnia dla większości drzew 

ub z dodatkiem torfu np. dla rododendronów i azalii. Proporcje w mieszance 

ustalamy w zależności od typu drzewa. Powinna się ona składać z iłu, kompostu, piasku i torfu. Nie należy 

uaktywnia szkodniki. Zawsze należy 

dodać trochę więcej piasku, bo pojemnik odwadnia się wolniej niż w naturze. Przed ułożeniem ziemi w doniczce 

należy ją wy sterylizować. Najlepiej po prostu wyprażyć ją w szczelnej puszce w piekarniku, czasami ogrodnicy 

dzą przelewać wrzątkiem, ale taki zabieg daje krótkotrwały efekt. Istotna jest również konsystencja ziemi, nie 

musi to być pył, ale nie powinna zbrylać się toteż zwykle należy ją przesiać. Ziemię sypiemy na warstwę żwiru, tak 



 

aby tworzyła mały kopczyk, można ją pokryć warstewką bardziej odżywczą i posypać wysuszonym mchem, który 

w miarę podlewania zacznie rosnąć i uformuje sprężystą powierzchnię.

Reguły sztuki zabraniają sadzić drzewka środku doniczki, należy oznaczyć środek umiejscowić bonsai w jednej z 

ćwiartek (tak jak zaznaczono na rys. 4) 

Operacji przesadzania należy poświęcić uwagi, bo od jej właściwego przeproszenia zależy w dużej mierze 

przyszłość drzewka. Pamiętajmy, że w długotrwałej hodowli bonsai jest to jeden z podstawowych, wielokrotn

wykonywanych zabiegów ogrodniczych. Usuwając drzewko ze starego pojemnika nie należy go ciągnąć za pień, 

tylko doniczkę odwrócić i delikatnie opukując wyjąć razem z ziemią. Następnie starannie wygrabiamy 

zewnętrzne korzenie za pomocą grabek, tak aby otr

Redukując system korzeniowy obcinamy zbędne korzenie ostrymi nożycami, ale nie więcej niż o 1/3 ich długości. 

Tak przygotowane drzewko umieszczamy w otworze na odpowiedniej wysokości, ziemię wpychamy mię

korzenie za pomocą pałeczki, a nie palców. Ugniatamy powierzchnię rydlem, pamiętając o kształcie kopczyka. 

Dobrze posadzone drzewko powinno stać, wyższe okazy można wiązać zanim się nie ukorzenią.

W hodowli bonsai często stosuje się sześciokątne nacz

w którym rośnie ta 40 

  

na ją pokryć warstewką bardziej odżywczą i posypać wysuszonym mchem, który 

w miarę podlewania zacznie rosnąć i uformuje sprężystą powierzchnię. 

Reguły sztuki zabraniają sadzić drzewka środku doniczki, należy oznaczyć środek umiejscowić bonsai w jednej z 

 

 

Rys. 4. 

Operacji przesadzania należy poświęcić uwagi, bo od jej właściwego przeproszenia zależy w dużej mierze 

przyszłość drzewka. Pamiętajmy, że w długotrwałej hodowli bonsai jest to jeden z podstawowych, wielokrotn

wykonywanych zabiegów ogrodniczych. Usuwając drzewko ze starego pojemnika nie należy go ciągnąć za pień, 

tylko doniczkę odwrócić i delikatnie opukując wyjąć razem z ziemią. Następnie starannie wygrabiamy 

zewnętrzne korzenie za pomocą grabek, tak aby otrzymać mniejszy kłąb ze zwieszającymi się korzeniami. 

Redukując system korzeniowy obcinamy zbędne korzenie ostrymi nożycami, ale nie więcej niż o 1/3 ich długości. 

Tak przygotowane drzewko umieszczamy w otworze na odpowiedniej wysokości, ziemię wpychamy mię

korzenie za pomocą pałeczki, a nie palców. Ugniatamy powierzchnię rydlem, pamiętając o kształcie kopczyka. 

Dobrze posadzone drzewko powinno stać, wyższe okazy można wiązać zanim się nie ukorzenią.

 

W hodowli bonsai często stosuje się sześciokątne naczynia, podobne do tego, 

w którym rośnie ta 40 - centymetrowa brzoskwinia. 
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na ją pokryć warstewką bardziej odżywczą i posypać wysuszonym mchem, który 

Reguły sztuki zabraniają sadzić drzewka środku doniczki, należy oznaczyć środek umiejscowić bonsai w jednej z 

Operacji przesadzania należy poświęcić uwagi, bo od jej właściwego przeproszenia zależy w dużej mierze 

przyszłość drzewka. Pamiętajmy, że w długotrwałej hodowli bonsai jest to jeden z podstawowych, wielokrotnie 

wykonywanych zabiegów ogrodniczych. Usuwając drzewko ze starego pojemnika nie należy go ciągnąć za pień, 

tylko doniczkę odwrócić i delikatnie opukując wyjąć razem z ziemią. Następnie starannie wygrabiamy 

zymać mniejszy kłąb ze zwieszającymi się korzeniami. 

Redukując system korzeniowy obcinamy zbędne korzenie ostrymi nożycami, ale nie więcej niż o 1/3 ich długości. 

Tak przygotowane drzewko umieszczamy w otworze na odpowiedniej wysokości, ziemię wpychamy między 

korzenie za pomocą pałeczki, a nie palców. Ugniatamy powierzchnię rydlem, pamiętając o kształcie kopczyka. 

Dobrze posadzone drzewko powinno stać, wyższe okazy można wiązać zanim się nie ukorzenią. 

ynia, podobne do tego,  
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PODLEWANIE… 

…jest w przypadku bonsai sztuką empiryczną. Nie należy podlewać mało i często, tylko wtedy, kiedy 

drzewko tego naprawdę potrzebuje. Trzeba po prostu obserwować i drzewko i ziemię, podnosić pojemnik i ,,na 

wagę” oceniać ubytek wody. Latem zwykle podlewamy raz dziennie, zimą 1 - 2 razy tygodniowo, częstotliwość 

zależy od pogody i drzewka. Drzewa liściaste w lecie potrzebują więcej wody od iglastych, zimą odwrotnie, 

zawsze trzeba uwzględniać wpływ pogody i pamiętać, że wiatr może osuszać równie dobrze jak słońce. 

Pora podlewania zależy od pory roku. W lecie podlewamy rano lub wieczorem, chodzi o to, żeby nie podlewać na 

słońcu. Zimą z kolei nie należy podlewać rano, kiedy ziemia jest zmarznięta, tylko raczej w południe. Używam 

terminu podlewanie, ale w hodowli bonsai nie lejemy wody na powierzchnię ziemi, tylko albo doniczkę 

zanurzamy w wodzie aż po brzegi (np. po przesadzeniu lub kiedy chcemy wyługować nawóz), albo zraszamy liście 

i ziemię rozpylaczem. Najlepiej używać wody deszczowej, gdy zmuszeni jesteśmy korzystać z wody miejskiej 

nigdy nie bierzemy jej prosto z kranu, tylko odczekujemy, aby chlor się zdesorbował. Temperatura wody 

powinna być dostosowana do tej, w jakiej przebywa drzewko w porze podlewania, szoki temperaturowe nie są 

zdrowe. 

Cały czas jednak trzeba pamiętać o tym, że każde drzewko jest indywidualnym okazem i ma swoje gatunkowe 

upodobania. Im wcześniej się do nich dostosujemy, tym większą mamy szansę na wyhodowanie zdrowego 

bonsai. O tym jak się do właściwej hodowli zabrać napiszemy w kolejnym odcinku. 
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Część III 

Mówiliśmy dotąd dopiero o jednym podstawowym zabiegu pielęgnacyjnym – o podlewaniu. Równie istotne jest 

odżywianie, a więc przede wszystkim dobór ziemi. Z braku miejsca nie zamieścimy tutaj wskazówek co do wymagań 

glebowych wszystkich gatunków. Możemy tylko poradzić to, co w tej mierze naprawdę przynosi hodowcom korzyści - 

nieustanne dokształcanie się z poradników i podręczników ogrodniczych. Trzeba pamiętać, że bonsai skazane na 

małą doniczkę szybko wyczerpuje najbardziej mu potrzebne składniki, a że nie możemy drzewka przesadzać często, 

trzeba co pewien czas dostarczać mu dodatkowych składników. Z nawozami trzeba jednak postępować bardzo 

ostrożnie, bo łatwo przedawkować i zniszczyć hodowlę. 

 

Rododendron indyjski w pełnej krasie. 

Bonsai wymaga dwóch rodzajów nawozów: azotowych i fosfatowych, najlepiej w postaci płynnej, bo stałe działają 

znacznie wolniej. Taką odżywkę trzeba aplikować na dobrze zwilżoną ziemię. Nawozimy zwykle wczesnym lub 

późnym latem, drzewka kwitnące po przekwitnięciu. Gatunki owocujące np. dziką jabłoń albo po zawiązaniu się 

zawiązków, albo po opadnięciu owoców. Reguła jest taka, że w porze kwitnienia i owocowania trzeba odżywiać 

drzewko dwa razy częściej. 

Podlewanie i nawożenie drzewek w przypadku bonsai są niewielkimi tylko modyfikacjami zabiegów stosowanych 

przy „normalnych”, pełnowymiarowych drzewach. 
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PRZYCINANIE 

Najistotniejszy i najtrudniejszy chyba zabieg w całej hodowli bonsai wywodzi się z powszechnej praktyki ogrodniczej. 

Tutaj jednak podcinanie nie tylko stymuluje wzrost drzewka, ale sprawia, że odbywa się on w sposób założony przez 

hodowcę i prowadzący do uzyskania pożądanego kształtu. Dlatego też bez względu na to, czy punktem wyjściowym 

naszej uprawy była siewka, sadzonka, czy nasienie przed przystąpieniem do przycinania trzeba się zdecydować na to, 

jaki rodzaj efektu naszymi zabiegami chcemy stworzyć. 

Pracę trzeba zaciąć od doskonalenia ogólnego kształtu i struktury gałęzi. Bonsai zwykle ogląda się z określonej strony, 

powinno ono właśnie w tym kierunku mieć lekko pochylony do przodu pień i gałęzie umieszczone z grubsza po jego 

obu stronach z wyjątkiem wierzchołka, z którego gałązki mogą rozchodzić się we wszystkich kierunkach. Obserwator 

ma bonsai na wysokości oczu (takie są zasady ekspozycji), toteż gałęzie „wchodzące w oczy” poniżej dwóch trzecich 

wysokości pnia powinno się usunąć. Jeżeli nie mamy narzędzia dającego wklęsłe cięcie, można po prostu uciąć gałąź 

przy pniu i wyciąć okrągłą bliznę, która z czasem zarośnie korą. Jeśli tylko utniemy gałąź po zabliźnieniu się rany 

zostanie brzydkie zgrubienie. 

Przycinanie gałęzi wykonuje się zawsze powyżej pączka pędu, równolegle do niego. Ponieważ większość gałęzi z 

wiekiem opada, toteż obcinanie gałęzi tak, aby nowe pędy rosły do góry rzadko wygląda naturalnie. Toteż trzeba 

przycinać pod zalążkami, które wypuszczą nową gałązkę, skierowaną do dołu (rys. 1 i 2). 

Metody kształtowania gałęzi zalezą od wybranej strategii i stylu hodowli. Idealna gałąź powinna zwężać się 

proporcjonalnie od nasady pnia do wierzchołka. Zbyt raptowne zwężenie świadczy o nadmiernym obcinaniu w 

przeszłości. Jeśli nowe pędy są niepożądane najlepiej usunąć pączki, co ustrzeże drzewko przed bliznami i stratą sił 

biologicznych. 

 

Rys. 1. Właściwy sposób przycinania drzew liściastych: odpowiednim narzędziem lub ostrymi nożycami należy obciąć gałąź w pewnej odległości od pączka, 

równolegle do niego. Zawsze wybieramy pączki, z których wyrosną pędy skierowane do dołu 

 

Rys. 2. Efekt właściwego przycięcia. Z czasem fragment starej gałęzi obumrze i pozostanie gładkie kolanko. 

 

Rys 3. Efekt takiego złego przycięcia pokazuje rys. 4 
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Rys. 4. Nowy pęd po niewłaściwym przycięciu wyrasta 

 

Rys. 5. Inna metoda kształtowania listowia - obcinanie liści nożyczkami. Po takim zabiegu trzeba drzewko spryskać wodą i przenieść w ocienione miejsce 

do czasu, aż nie pojawią się nowe pędy. 

Większość drzew liściastych np. grab, klon, brzostownicę i irgę trzeba przycinać regularnie co dwa tygodnie podczas 

lata. Inne np. buk tylko dwa razy do roku i to niezwłocznie po pojawieniu się nowych pędów, przed ich 

stwardnieniem. Buk ma pączki blisko końca pędów i podcinając go zbyt późno trzeba je będzie obciąć, a tym samym 

drzewko nie będzie rosło. 

Inną metodą kształtowania gałęzi drzew liściastych jest obcinanie liści (rys. 5). Jeśli np. klon pozbawimy listowia na 

początku czerwca rozwinie on nowe gałązki, z drobniejszymi listkami, co jest cechą bardzo pożądaną u tych 

miniaturowych drzewek. Liście obcina się tak, aby łodyżka i około jednej czwartej blaszki liścia pozostało na gałązce. 

W ten sposób usuwa się całe listowie, ale tylko u drzewek w pełni zdrowych, a i u tych trzeba szok po oberwaniu liści 

złagodzić umiejętnym nawożeniem. Po tej operacji drzewko należy trzymać w półcieniu dopóki nie pojawią się nowe 

pędy. Z drzewami odmian kwitnących należy postępować ostrożnie. Dziką jabłoń np. trzeba przycinać dosłownie 

minimalnie. Najlepiej posługując się poradnikiem ustalić czas przycięcia w stosunku do okresu kwitnienia (np. dla 

ognika szkarłatnego, szczodrzeńca). 

 

Rys. 6. Tak usuwamy czubek nowego pędu, np. z jałowca. 

 

Rys. 7. U sosen pączki usuwamy zimą. 
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U drzew iglastych zamiast przycinania usuwamy czubki nowych pędów (rys. 6). Najlepiej robić to palcami, bo użycie 

cążek deformuje pędy na długie tygodnie. Tak postępujemy z jałowcami i cedrami. Część odmian sosny można 

traktować tak, jak pokazuje to rys. 7, to jest wczesną zimą usunąć pączek, zachęcając drzewko do wyprodukowania 

nowych zalążków z mniejszymi „świeczkami”. Późną wiosną można jeszcze świeczki zredukować do połowy, co spraw 

że nowe igiełki będą gęściejsze. 

Po odpowiednim przycięciu drzewka por na formowanie gałęzi. Wrażenie wieku wywołuje się poprzez opuszczenie 

gałęzi ku dołowi. Ten i inne efekty osiąga się poprze drutowanie gałęzi. 
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DRUTOWANIE… 

...trzeba przeprowadzać umiejętnie i z w czuciem, aby nie okaleczyć drzewka. Drut kotwiczy się na pniu, 

najistotniejsze je właściwe, równomierne naprężenie drutu. Jeżeli jest nawinięty za ciasno - okaleczy gałąź, jeśli za 

luźno - nie umiejscowi jej. 

Należy używać drutu miedzianego, bo żelazny rdzewieje i znaczy korę. Pewne drzewa, zwłaszcza z rodziny czereśni, 

których kora reaguje z miedzią i innymi metalami trzeba drutować drutem owiniętym w papier. Grubość drutu 

powinna być dostosowana do grubości gałęzi, jeśli drut jest za cienki można drutować podwójnym, ale leżącym zwój 

przy zwoju, a niekrzyżującym się. 

Drut trzeba usunąć z chwilą, gdy wyda nam się zbyt mocno naprężony. Jeśli po usunięciu drutu okaże się, że gałąź 

jeszcze nie została umiejscowiona, należy ją przedrutować. Częste sprawdzanie naprężenia uchroni drzewko przed 

zranieniem. Początkujący mogą zawczasu potrenować na krzewach i drzewach ogrodowych. Istotna jest też pora 

roku, wiosną drzewa są kruche i wtedy łatwiej je uszkodzić. 

Czas umiejscowienia zależy od rozmiaru gałęzi, jej pożądanego kształtu, pory roku i gatunku drzewka. Małe gałęzie 

drzew liściastych mogą się umiejscowić nawet w ciągu kilku tygodni. Gałęzie drzew szybko rosnących np. jabłoni, 

klonu czy sosny umiejscawiają się szybciej. Jałowiec potrzebuje na ten cel aż dwóch lat. Irga i ognik szkarłatny w 

ogóle nie chcą poddać się takiej hodowli, jeśli zdrutuje się gałązki już zdrewniałe. 

Czasem zdarzy się, że gałąź źle wygląda w nowej pozycji, jeśli spostrzeżemy to odpowiednio szybko, czasem jeszcze 

udaje się przywrócić jej kształt pierwotny. Gdy okaże się to już nie możliwe, po przerwie trzeba ją drutować w 

przeciwnej pozycji, co jednak wiąże się z niebezpieczeństwem uszkodzenia. Duży błąd na dojrzałych drzewach 

niełatwo jest zatuszować, dlatego też lepiej przy drutowaniu nie dążyć do ideału, ale naśladować drzewa ogrodowe. 

Poradniki nie rekomendują obciążenia gałęzi obciążnikiem, bo ta metoda powoduje nienaturalne wygięcia, a 

obciążoną gałąź może łatwo złamać nawet lekki wiatr. Dopuszczalne natomiast jest przesuwanie młodych gałęzi 

poprzez mocowanie ich do pojemnika np. sznurkiem. Nie należy jednak zbyt mocno gałęzi obwiązywać, zwłaszcza na 

końcu, bo spowoduje to takie same szkody jak obciążnik. 

W technice drutowania ważne jest, aby uchwycić proporcje między rozmiarem a mocą pnia i między rozmiarem a 

giętkością gałęzi. Gałęzie rosnące blisko pnia mogą być od niego odciągnięte poprzez umieszczenie pomiędzy nimi 

drewnianego owalnego klocka. Można do tego celu wykorzystać kawałek starej gałęzi. Klinowanie nie zawsze daje 

efekty, bo małe kliny często niszczą ptaki lub insekty. 

 

Rys. 8. Właściwy sposób umiejscowienia gałęzi przez drutowanie. 

 

Rys. 9. Tak nie należy drutować, drut musi być zakotwiczony na pniu. 
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Rys. 10. Tutaj zwoje drutu są w zbyt dużych odstępach. 

 

Rys. 11. Za ciasne drutowanie będzie ranić drzewko, ale za luźne nie przyniesie pożądanego efektu. 

 

Rys. 12. Pod żadnym pozorem nie wolno drutować wraz z gałęzią małych gałązek, liści czy igieł. 

 

Rys. 13. Błąd: jeżeli drut, którym rozporządzamy jest za cienki, można dwukrotnie owinąć nim gałąź, ale nie powinien się on 

krzyżować. 

Spróbujmy teraz podsumować zdobyte wiadomości o podstawowych zabiegach pielęgnacyjnych. Załóżmy, że 

zgodnie z wcześniej („MT” nr 1/84) poznanymi zasadami kupiliśmy sadzonkę, którą chcemy hodować w stylu 

nieregularnym prostym. Po ostrożnym przetransportowaniu drzewka do domu dobrze jest go pozostawić na dzień 

lub dwa i dobrze mu się przyjrzeć. Następnie należy drzewko przyciąć zgodnie z linią, którą wybraliśmy i regułami 

sztuki. Po tygodniu, kiedy minie szok po wstępnym przycinaniu trzeba przygotować doniczkę (kolejne zabiegi). Tym 

razem weźmiemy jeszcze głębsze naczynie, aby uniknąć zbyt radykalnego przycinania korzeni. Metodę 

przygotowania pojemnika podawaliśmy w „MT” nr 2/84. 

Jeśli sadzonkę kupiliśmy w plastikowym pojemniku najlepiej go przy 

wyjmowaniu drzewka rozciąć. Z solidniejszej doniczki wyjmujemy drzewko 

obracając ją i opukując tak, aby korzenie wyszły razem z ziemią. Przy 

przesadzaniu postępujemy tak, jak było to powiedziane w poprzedniej części, w 

„MT” nr 2/84. Po umieszczeniu drzewka w doniczce należy je podlać poprzez 

zanurzenie naczynia w wodzie na tak długo, aż ziemia zacznie błyszczeć. Później 

drzewko umieszczone w półcieniu będziemy spryskiwać, uzupełniając poziom 

wody. Po sześciu miesiącach trzeba lekko przyciąć gałęzie, pamiętając o 

zasadach wykonywania tego zabiegu. Na tym etapie pojemnik wydaje się za 

duży dla drzewka, ale liczy się przede wszystkim zdrowie, na urodę przyjdzie 
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jeszcze czas. Przez kolejne sezony kontynuujemy przycinanie gałęzi i korzeni, z czasem drzewko przesadzamy do 

mniejszego pojemnika. Drutujemy gałęzie, bacząc aby drut usunąć w odpowiednim momencie. 

I w ten sposób po latach mamy pierwsze bonsai i sumę doświadczeń, pozwalająca nam na rozwinięcie hodowli. 
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CZĘŚĆ IV 

Opisaliśmy już w skrócie podstawowe zasady uprawy bonsai z sadzonki. 

DZIKA SIEWKA… 

…wymaga w zasadzie podobnych zabiegów (kryteria wyboru drzewka, pory i sposobu przesadzenia 

podawaliśmy w ,,MT” nr 1/84) prześledźmy je na schematach (rys. 1), przedstawiających sposób postępowania z 

dziką sosenką. 

 

Rys. 1. Kolejne etapy postępowania z dziką siewką sosny (omówione w tekście) 

W lesie usuwamy ściółkę spod drzewka, zataczamy krąg wielkości korony i odpowiednio głęboko wykopujemy 

korzenie, starając się je jak najmniej uszkodzić. Na czas podróży ostrożnie pakujemy, okładając wilgotnym mchem, 

jeśli jest ciepło, lub podróż się przedłuża, dobrze jest co pewien czas zraszać igły wodą, aby nie dopuścić do 

przegrzania. 

Dzikie drzewko powinno być sadzone od razu, by zminimalizować szok. Toteż należy niezwłocznie przyciąć wystające 

korzenie, ale niezbyt radykalnie. Dzika siewka będzie miała zawsze znacznie bardziej rozbudowany system 

korzeniowy niż sadzonka, pamiętajmy o tym przy przygotowywaniu doniczki Najistotniejsza sprawa to utrzymanie w 

zdrowiu do czasu rozwinięcia nowego systemu korzeni, w tym celu obszerny pojemnik powinien zawierać jak 

najwięcej oryginalnej ziemi, uzupełnionej mieszaniną torfu, iłu, kompostu itp., dobraną do gatunku drzewa (dla 

sosen z przewagą piasku). 

Pozycja drzewka w pojemniku jest mniej istotna na tym etapie uprawy, należy przede wszystkim przy pomocy 

pałeczki upewnić się, czy ziemia szczelnie otula korzenie. 
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Niepożądane gałązki ucinamy przy samym pniu (jeśli nie mamy odpowiedniego narzędzia należy wyciąć wgłębienie, 

dobrze jest je potem ,,zdezynfekować”). 

Po paru dniach można zacząć wynosić drzewko na słońce, zdrowe igły są oznaką, że siewka chce się przyjąć. Jeśli igły 

są odwodnione, można w ramach akcji ratowniczej umieścić drzewko w szklarni lub pod folią, natomiast poważnym 

błędem jest wówczas nawożenie. Nowe pędy pojawią się po paru miesiącach, a korzenie umocują po roku i wtedy 

dopiero można drzewko przesadzić. Na okrzepłej zdrowej siewce można rozpocząć przycinanie, czyli usuwanie 

palcami czubków nowych pędów. Gałęzie należy drutować tak, jak podaliśmy to w „MT” nr 4/84, po paru latach 

zabiegów i troskliwej opieki doczekamy się prawdziwego bonsai. Bardziej wyrafinowane… 

  



58 | S t r o n a  
 

…BONSAI ROSNĄCE NA SKALE… 

 

Rys. 2 Procedura sadzenia klonu w skale. 

…jest także dostępne dla początkujących, którzy hodują drzewka nieregularne, proste i chcą się uczyć nowego stylu. 

W takiej kompozycji niezwykle istotne jest podłoże, warto więc poświęcić nieco czasu na zgromadzenie odpowiedniej 

kolekcji skałek. Kształt kamienia uzależniamy od wrażenia, jakie chcemy stworzyć (np. płaskowyż lub wzgórze) ale 

wszystkie skałki powinny mieć interesujący kształt, kolor i strukturę. Nie mogą być gładkie, bo szorstkość ułatwia 

korzeniom przyczepienie się, nie nadają się także kamienie z wybrzeża, które długo leżały w wodzie i straciły 

większość soli mineralnych. 

Wszystkie kamienie muszą mieć odpowiednio duże wgłębienie do umocowania drzewka. Jeśli jakiś atrakcyjny okaz 

jest go pozbawiony, można pomóc naturze i dłutem wybić odpowiednie otwory. Dopuszczalne jest także 

konstruowanie skałek z cementu betonu. 

Drzewko przeznaczone do tego stylu musi mieć wykształcone długie korzenie. Przedtem trzeba je więc zasadzić w 

głębokiej doniczce (jak klon na rys. 2), która zapewnia dość miejsca i korzenie nie będą zawijały się, jak to ma miejsce 

w płytkim pojemniku. 

Kiedy korzenie uznamy za odpowiednio długie, trzeba wybrać położenie drzewka na skale, najlepiej metodą prób 

różnych pozycji. Nie trzeba umieszczać drzewka stereotypowo, małe okazy mogą np. wyglądać bardzo naturalnie 

zasadzone w szczelinie. Jeśli ustalimy najlepsze położenie, przytrzymujemy drzewko w wybranym miejscu, 

rozprzestrzeniamy korzenie i ucinamy te, które nie dostają do podstawy skały. Można sobie pomóc przywiązując 

drzewko na czas zabiegu. 
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Samo rozpostarcie korzeni i obłożenie ich ziemią nie wystarczy, należy je umocować w skale drutem, mocowanym w 

jej porach przy pomocy kawałków przygotowanej blachy. Jeśli skała jest gładka trzeba drut przykleić. Do miejsc 

mocowania korzeni należy palcem wprowadzić nieco ziemi, aby zapewnić im pożywkę. Korzenie mocujemy niezwykle 

starannie, przykrywamy gliną i torfem, skałkę z drzewkiem umiejscawiamy w pojemniku (powinien być nieco szerszy 

od skały i mieć ok. 1/3 jej wysokości), tak, aby skałka zgłębiła się na 1/3 swojej wysokości. Tak „zasadzoną” skałkę 

okładamy mchem, który powinien być stale wilgotny i umieszczamy w zaciemnionym miejscu. Na słońce wynosimy 

stopniowo, chroniąc od Wiatru. Przez rok sprawdzamy regularnie, czy mech jest wilgotny, zraszamy liście, po tym 

czasie korzenie powinny się umocować (jeśli to nie nastąpi trzeba odczekać jeszcze 6 miesięcy). 

Teraz dopiero nasze bonsai możemy przesadzić do właściwej, płytkiej doniczki, przygotowujemy ją w zwykły sposób. 

Skałkę przenosimy ostrożnie, końce długich korzeni przykrywamy kompostem. Przed nami lata uprawy, wszystkie 

omówione tutaj techniki (przesadzanie, przycinanie) można stosować jeśli uznamy je za niezbędne. 

Bardziej cierpliwym możemy polecić uprawę… 
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…ZAGAJNIKA Z JEDNEGO PNIA… 

…bo wygenerowanie takiego tłumku zabiera lata. Dojrzałe drzewa tej formacji możemy często dostrzec w lasach, 

gdzie udaje im się przetrwać w takiej formie po wyrwaniu z korzeniami np. w czasie burzy. Niezwykle rzadko jednak 

udaje się znaleźć takie młode drzewko, toteż trzeba raczej przygotować do tego celu pojedynczą siewkę, której pień 

z czasem zasadzimy jako poziomy korzeń. Dzikie siewki zarówno gatunków liściastych, jak i iglastych nadają się do 

tego celu, ale wymagają dłuższych zabiegów przygotowawczych, mających na celu zredukowanie zwykle zbyt dużego 

kłębu korzeniowego, który oczywiście będzie zbędny przy sadzeniu poziomym. Lepiej więc od razu wybrać młode 

drzewko z mało rozwiniętymi korzeniami, pionowe, bez licznych drobnych gałęzi i liści. Wprawdzie dojrzały zagajnik 

powinien mieć malowniczo wygięty korzeń główny, który powstanie właśnie z pnia, ale proste pnie lepiej się 

ukorzeniają niż powyginane, więc bezpieczniej nie szukać pnia od razu wymodelowanego. 

Najlepiej jeśli gałęzie rosną pod kątem prostym w stosunku do pnia (patrz przykład modrzewia na rys. 3), od 

początku należy faworyzować jedną stronę drzewka, tę, której gałęzie utworzą nowe pnie. 

 

Rys. 3 Tak powstaje zagajnik z jednego pnia. 

W tym celu należy usunąć wszystkie dobrze rozwinięte gałęzie po niewłaściwej stronie pnia i skąpe po stronie 

przeznaczonej do hodowli. Jeśli gałęzie mają nieodpowiednią długość lub zakręcone czubki trzeba je umiejętnie 

przyciąć. Pozostałe drutujemy w pożądanym kierunku (zasady drutowania podaliśmy w ,,MT” nr 4/84). 

Przy pierwszym sadzeniu poziomym trzeba zrobić wszystko, żeby drzewko się ukorzeniło. Pojemnik wybieramy płytki 

i spory, połowę pierwotnych korzeni zachowujemy. Po posadzeniu część kłębu korzeniowego będzie wystawała 

ponad poziom ziemi. 

Na pniu wykonujemy kilka płytkich nacięć. które dobrze jest potraktować odpowiednim środkiem wzrostowym, taki 

zabieg ułatwi wypuszczenie nowych korzeni. Po posadzeniu drzewka trzeba pień przyszpilić (kawałkami drutu 

ukształtowanymi w babciną szpilkę do włosów) w wybranych miejscach, zwłaszcza w takich, w których pień nie 

dotyka powierzchni ziemi. 

Kiedy upewnimy się, że drzewko się przyjęło (pnie gałęzie wypuszczą nowe pędy, pojawią się nowe korzenie pod 

wierzchnią warstwą ziemi) można obciąć stary kłąb korzeniowy. Z przesadzaniem nie należy się spieszyć, w zależności 

od gatunku drzewko jest gotowe do przesadzenia dopiero między 1 - 5 rokiem uprawy. Nie znaczy to, że trzeba 
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drzewko zostawić samemu sobie. Cały czas należy dbać o gałęzie, upodabniając je do pni - podcinając, a po zdjęciu 

pierwotnego drutowania można też drutować gałęzie - dawne pędy. Kiedy pierwotne gałęzie zaczną przypominać 

indywidualne pnie, a nowy system korzeniowy dobrze się rozwinie można drzewko przesadzić do płaskiego, 

tacowatego pojemnika (po odpowiednim przycięciu nowych korzeni). Ziemia w nowym naczyniu powinna być 

bogatsza i po zasadzeniu drzewka usypana w kopczyk. 

Niewtajemniczeni mylą często takie bonsai z zagajnikiem powstałym w wyniku sadzenia grupowego. 

 

 

  



 

GRUPKA DRZEWEK… 

…jest bardzo wdzięcznym obiektem do uprawy. Wielu hodowców lubi ten styl, bo łatwo tutaj o inspirację. Do takiej 

hodowli nadają się sosna, jałowiec, a z gatunków liś

zawierająca kilka drzewek - ich liczba musi być nieparzysta

muszą być jednakowo dokładnie sadzone. Chodzi o to, że w zasadzie każde d

widoczne ze wszystkich stron, ale techniczna realizacja tej wskazówki wymaga wprawy. Miejsce sadzenia wpływa na 

ilość światła docierającego do poszczególnych drzew, a intensywność światła stymuluje z kolei wzrost.

Najlepiej na taki zagajnik nadają się egzemplarze z długim, prostym pniem, war

gałęziami dobrze wykształconymi, a wewnętrznymi skąpymi (mowa o wnętrzu i zewnętrzu całej kompozycji).

Tylko sadzonki i ukorzenione pędy mogą być przenoszone do grup bez uprzedniej hodowli. Wszystkie dzikie drzewka 

i większość ze szkółek lepiej uprawiać przez ok. rok w

tym etapie nie należy usuwać zbędnych gałęzi, bo j

jest bardzo wdzięcznym obiektem do uprawy. Wielu hodowców lubi ten styl, bo łatwo tutaj o inspirację. Do takiej 

hodowli nadają się sosna, jałowiec, a z gatunków liściastych: buk, jesion, brzoza i głóg. Jeśli grupka ma być nieliczna, 

ich liczba musi być nieparzysta. Małe i liczniejsze grupy, złożone z ponad 20 drzewek 

muszą być jednakowo dokładnie sadzone. Chodzi o to, że w zasadzie każde drzewo powinno być jednakowo 

widoczne ze wszystkich stron, ale techniczna realizacja tej wskazówki wymaga wprawy. Miejsce sadzenia wpływa na 

ilość światła docierającego do poszczególnych drzew, a intensywność światła stymuluje z kolei wzrost.

Rys. 4  Sadzenie grupowe. 

Najlepiej na taki zagajnik nadają się egzemplarze z długim, prostym pniem, warto też szukać drzewek z zewnętrznymi 

gałęziami dobrze wykształconymi, a wewnętrznymi skąpymi (mowa o wnętrzu i zewnętrzu całej kompozycji).

ione pędy mogą być przenoszone do grup bez uprzedniej hodowli. Wszystkie dzikie drzewka 

e szkółek lepiej uprawiać przez ok. rok w płytkim pojemniku, aby jak najbardziej spłaszczyć korzenie. Na 

tym etapie nie należy usuwać zbędnych gałęzi, bo jeszcze można zmienić zamiar co do miejsca posadzenia drzewka.
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jest bardzo wdzięcznym obiektem do uprawy. Wielu hodowców lubi ten styl, bo łatwo tutaj o inspirację. Do takiej 

ciastych: buk, jesion, brzoza i głóg. Jeśli grupka ma być nieliczna, 

Małe i liczniejsze grupy, złożone z ponad 20 drzewek 

rzewo powinno być jednakowo 

widoczne ze wszystkich stron, ale techniczna realizacja tej wskazówki wymaga wprawy. Miejsce sadzenia wpływa na 

ilość światła docierającego do poszczególnych drzew, a intensywność światła stymuluje z kolei wzrost. 

 

to też szukać drzewek z zewnętrznymi 

gałęziami dobrze wykształconymi, a wewnętrznymi skąpymi (mowa o wnętrzu i zewnętrzu całej kompozycji). 

ione pędy mogą być przenoszone do grup bez uprzedniej hodowli. Wszystkie dzikie drzewka 

płytkim pojemniku, aby jak najbardziej spłaszczyć korzenie. Na 

eszcze można zmienić zamiar co do miejsca posadzenia drzewka. 
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Po wyjęciu z pojemników przycinamy drzewkom korzenie i przesadzamy je do odpowiednio dużego, płaskiego 

pojemnika na uprzednio zaznaczone miejsce. Na rys. 4 przedstawiono sposób sadzenia dla 3, a później z ich 

wykorzystaniem dla 5 brzostownic. Reguła jest taka, że 3 drzewka powinny być umiejscowione w rogach trójkąta 

wyraźnie i nierównoramiennego. 

Jeśli grupka jest liczniejsza to obowiązują inne zasady. Małe grupy prezentują się lepiej z bliska i wtedy mniejsze 

drzewka sadzimy na froncie naczynia, największe na tyle kompozycji. Grupy większe lepiej wyglądają z pewnego 

dystansu, wtedy wrażenie głębi potęguje odwrotny sposób sadzenia - największe drzewa na froncie, małe z tyłu, przy 

czym im różnica w wielkości drzewek większa tym lepiej. 

Nigdy nie należy sadzić drzewek jednego i drugim, ani nie wolno dopuścić do tego, aby pnie się krzyżowały. 

Zewnętrzne drzewa kompozycji powinny być nawet nieco odchylone od pionu na zewnątrz, a frontowe ku przodowi. 

Sadząc ugniatamy ziemię wokół korzeni pałeczką, co jest procesem pracochłonnym, ale daje drzewu solidne oparcie. 

Wokół drzewka usypujemy kopczyk, w ten sposób najwyższe drzewo ma najwyższe podłoże. Jotową kompozycję 

trzymamy w półcieniu, powinna się umocnić po 6 - 8 tygodniach. Przez ten czas należy drzewko doglądać i podlewać. 

Z czasem można dodać nowe drzewka lub z któregoś zrezygnować. 

Szczególnie dobrze prezentuje się taki zagajnik w skrzynkach okiennych. Są one dość głębokie, co ułatwia uprawę, a 

efekt wizualny jest równie dobry, zwłaszcza, jeśli oglądamy takie grupowe bonsai z wnętrza pokoju. 

Pojedyncze bonsai można także wykorzystać jako element całego krajobrazu. 

  



 

KRAJOBRAZY BONSAI… 

…to też hobby japońskie. Dwa rodzaje takiej sztuki: bonkei i saike

do kompozycji materiałów. 

Bonkei ma być trójwymiarową miniaturą widoczków krajowych, toteż często eksponuje sztuczne pagody, mostki, 

figurki i drzewka. 

Saikei wykorzystuje jedynie materiały naturalne i rośliny żywe. 

płaską doniczką i obecnością roślin karłowatych. Efekt całej kompozycji zależy od smaku autora, rodzaju i koloru skał, 

roślin a nawet piasku. Spójrzmy na rys. 5, pokazuje on

posadzenia większego drzewka i pofałdowanie terenu, układ młodych ukorzenionych pędów imitujących krzaki oraz 

kępek mchu i rozmiar małego jaśminu podkreślający perspektywę. Pole do działania dla miłośn

więc ogromne. 

Zdajemy sobie sprawę, że opublikowany przez nas materiał może wielu Czytelnikom nie wystarczyć do rozpoczęcia 

uprawy. Pewną pomocą może tu być korzystanie ze źródeł obcojęzycznych, bibliografię zamieszczamy. Specyfika 

„Młodego Technika” nie pozwala jednak na publikowanie całych opracowań monograficznych na temat, przyznajmy, 

z techniką w potocznym znaczeniu nie mający wiele wspólnego. Redakcja będzie natomiast chętnie pośredniczyć w 

przekazywaniu porad indywidualnych, a je

specjalnego kącika bonsai dla wymiany doświadczeń

  

to też hobby japońskie. Dwa rodzaje takiej sztuki: bonkei i saikei różnią się sposobem i rodzajem wykorzystywanych 

Bonkei ma być trójwymiarową miniaturą widoczków krajowych, toteż często eksponuje sztuczne pagody, mostki, 

Rys. 5 Przykład saikei. 

materiały naturalne i rośliny żywe. Od zachodnich miniaturowych ogródków różni się 

płaską doniczką i obecnością roślin karłowatych. Efekt całej kompozycji zależy od smaku autora, rodzaju i koloru skał, 

roślin a nawet piasku. Spójrzmy na rys. 5, pokazuje on wyczarowywanie saikei. Tu wszystko się liczy: miejsce 

posadzenia większego drzewka i pofałdowanie terenu, układ młodych ukorzenionych pędów imitujących krzaki oraz 

kępek mchu i rozmiar małego jaśminu podkreślający perspektywę. Pole do działania dla miłośn

Zdajemy sobie sprawę, że opublikowany przez nas materiał może wielu Czytelnikom nie wystarczyć do rozpoczęcia 

uprawy. Pewną pomocą może tu być korzystanie ze źródeł obcojęzycznych, bibliografię zamieszczamy. Specyfika 

nie pozwala jednak na publikowanie całych opracowań monograficznych na temat, przyznajmy, 

z techniką w potocznym znaczeniu nie mający wiele wspólnego. Redakcja będzie natomiast chętnie pośredniczyć w 

przekazywaniu porad indywidualnych, a jeśli zainteresowanych będzie wielu może zdecyduje się na uruchomienie 

specjalnego kącika bonsai dla wymiany doświadczeń. 
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i różnią się sposobem i rodzajem wykorzystywanych 

Bonkei ma być trójwymiarową miniaturą widoczków krajowych, toteż często eksponuje sztuczne pagody, mostki, 

 

d zachodnich miniaturowych ogródków różni się 

płaską doniczką i obecnością roślin karłowatych. Efekt całej kompozycji zależy od smaku autora, rodzaju i koloru skał, 

wyczarowywanie saikei. Tu wszystko się liczy: miejsce 

posadzenia większego drzewka i pofałdowanie terenu, układ młodych ukorzenionych pędów imitujących krzaki oraz 

kępek mchu i rozmiar małego jaśminu podkreślający perspektywę. Pole do działania dla miłośników tej sztuki jest 

Zdajemy sobie sprawę, że opublikowany przez nas materiał może wielu Czytelnikom nie wystarczyć do rozpoczęcia 

uprawy. Pewną pomocą może tu być korzystanie ze źródeł obcojęzycznych, bibliografię zamieszczamy. Specyfika 

nie pozwala jednak na publikowanie całych opracowań monograficznych na temat, przyznajmy, 

z techniką w potocznym znaczeniu nie mający wiele wspólnego. Redakcja będzie natomiast chętnie pośredniczyć w 

śli zainteresowanych będzie wielu może zdecyduje się na uruchomienie 
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ŻYWOTNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW 

Poniżej przedstawiony jest wiek, jaki mogą osiągnąć poszczególne gatunki drzew - pierwszy rząd. Drugi rząd to "wiek 

rębności” 
1 

Drzewo Wiek maks. Wiek rębności 

Dąb 700 140-250 

Świerk 600 80-100 

Sosna 600 100-120 

Modrzew EU 600 100-120 

Jodła 600 90-130 

Jawor 400 100-120 

Wiąz 400 100-120 

Modrzew Jap. 400 70-120 

Jesion 300 100-140 

Buk czerwony 250 120-140 

Klon spiczasty 150 100-120 

Grab 150 60-100 

Brzoza 100 60-80 

 

  

                                                           
1 Wiek rębności – wiek, w którym wycięcie drzewa daje największe korzyści, surowiec uzyskany wówczas jest najlepszej jakości. Przekroczenie 

tego wieku prowadzi do deprecjacji drewna (pogorszeniu jego jakości poprzez naturalny proces starzenia się, wdarcie się chorób, szkodników, 

grzybów itp.). Gdyby nie taka czynność to drzewa rosłyby do swej naturalnej śmierci. 
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CHOROBY FIZJOLOGICZNE I PRZYCZYNY ICH POWSTAWANIA 

Choroby fizjologiczne roślin są wynikiem naszych błędów uprawowych i mogą powodować wiele uszkodzeń. 

Chloroza (żółknięcie liści) - niedobór żelaza lub magnezu powstały najczęściej z powodu podlewania twardą wodą. 

Zwijanie liści - niedobór wody, zbyt ciepłe stanowisko. 

Ciemne plamy na liściach lub ich brzegach - nadmiar lub niedobór wody, przenawożenie, zbyt suche powietrze. 

Blednięcie liści (liście coraz bardziej bledną stając się niemal przezroczyste) - niedobór azotu odpowiedzialnego za 

tworzenie chlorofilu. 

Oparzenia słoneczne - srebrzyste, czerwonawe lub brązowe plamy, powstałe na skutek nagłego wystawienia rośliny 

na ostre słońce. 

Korkowacenie - nadmiar wody, zbyt wysoka wilgotność przy niedoborze światła. 

Przemarznięcie - jasne plamy na liściach powstałe w wyniku przechłodzenia rośliny, przez gwałtowne obniżenie 

temp. lub podlewanie zimną wodą. 

Brak lub słabe kwitnienie - nadmiar azotu, złe stanowisko, brak okresu spoczynku. 

Usychanie końców liści - zbyt suche powietrze. 
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OBJAWY NIEDOBORU PIERWIASTKÓW 

Azot (N): 

Rola w życiu roślin: Azot jest podstawowym składnikiem pokarmowym dla roślin. Jest on zaliczany do grupy 

makroelementów, gdyż rośliny zużywają go w dużych ilościach. W organizmie roślinnym azot służy jako substrat do 

syntezy materiału genetycznego przy podziałach komórkowych, składnik aminokwasów budujących białka, chlorofilu 

oraz niemal wszystkich enzymów. Azot jest obok węgla jednym z podstawowych materiałów budulcowych w 

organizmach żywych. 

Rośliny pobierają azot w postaci azotanów rozpuszczonych w wodzie. Azotany zaś są końcowym produktem 

przemian związków azotowych dostarczanych do akwarium w postaci pokarmu dla ryb. W wyniku rozkładu 

odchodów z udziałem bakterii nitryfikacyjnych powstają azotany. Najczęściej w akwariach odpowiednio zarybionych 

nie dochodzi do niedoboru azotanów, wręcz przeciwnie, występują one w zbyt dużym stężeniu i mogą być przyczyną 

rozwoju glonów. W wysokich stężeniach są toksyczne dla ryb. W zbiornikach gęsto obsadzonych roślinami, silnie 

oświetlonych, nawożonych CO2 dochodzi czasem do zużycia wszystkich azotanów. W takich sytuacjach konieczne 

jest nawożenie azotem podawanym w postaci azotanu potasu (saletra potasowa) KNO3. 

Objawy niedoboru: Zahamowanie wzrostu. Nowe liście są małe, zabarwione na kolor żółtozielony. W zależności od 

wielkości niedoboru przebarwione mogą być tylko obrzeża liści bądź też całe blaszki liściowe. Na starszych liściach 

pojawiają się plamy chlorotyczne. Mogą one sugerować brak potasu. Czynnikiem różnicującym jest karłowacenie 

roślin, niewystępujące w niedoborach potasu. Rośliny słabo się rozkrzewiają, dochodzi do nadmiernego wydłużania 

korzeni. Czasem pojawia się czerwone zabarwienie łodyg na skutek produkcji antocyjanów - barwników 

niezawierających azotu. 

W wątpliwych przypadkach, dla różnicowania z niedoborem potasu można podać do wody niewielką ilość azotanów. 

Może to być dawka rzędu 3-5 mg/litr (ppm).  

Fosfor (P):  

Rola w życiu roślin: Jest on składnikiem kwasów nukleinowych i fosfolipidów, odgrywa kluczową rolę w procesach 

energetycznych komórek. Fosfor należy do pierwiastków mobilnych, objawy jego niedoboru pojawiają się w 

pierwszej kolejności na starszych liściach. 

Objawy niedoboru: Jedynym z objawów jest spowolnienie (lub w cięższych przypadkach zahamowanie) wzrostu. 

Zazwyczaj dochodzi także do zmniejszenia się rozmiaru blaszki liściowej. Objawy generalnie dotyczą starszych liści, z 

czasem mogą jednak rozprzestrzeniać się w górę rośliny aż do najmłodszych. Liście przybierają kolor ciemnozielony, 

fioletowo-purpurowy (może pojawiać się także na łodygach) lub nie zmieniają barwy. W niektórych przypadkach 

dochodzi do brązowienia i zamierania końcówek liści, czasem również do ich opadania. Może również dojść do 

zahamowania kwitnienia. 

Potas (K): 

Rola w życiu roślin: Potas jest zaliczany do makroskładników. W roślinach odpowiada za proces fotosyntezy 

aktywując kilkadziesiąt enzymów komórkowych. Jest główną substancją osmotyczną odpowiedzialną za wypełnienie 

komórek. Potas jest nieodzowny przy syntezie węglowodanów oraz innych substancji organicznych w roślinie. 

Objawy niedoboru: Niedobory potasu powodują żółkniecie, brunatnienie i w końcu zamieranie liści. Występują 

plamy martwicze na blaszce liściowej przy znacznych brakach potasu. Objawy chlorozy. Znaczne ograniczenie 

organów zapasowych roślin (kłącza, bulwy). 

Magnez (Mg): 
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Rola w życiu roślin: Magnez jest składnikiem chlorofilu - barwnika odpowiedzialnego za proces fotosyntezy. Jony 

magnezu są aktywatorami wielu enzymów w tym ATP-azy. Magnez bierze udział w gospodarce fosforanowej roślin. 

Objawy niedoboru: Na dotkniętych niedoborem magnezu roślinach zaobserwować można objawy pod postacią plam 

chlorotycznych, zwłaszcza w obrębie unerwienia (chloroza okołonerwowa). Chloroza może przechodzić w zmiany 

nekrotyczne. Objawy występują zwykle na starszych liściach. 

Wapń (Ca): 

Rola w życiu roślin: Ważny składnik budulcowy ściany komórkowej. Przekaźnik w wielu reakcjach enzymatycznych. 

Jest koenzymem wielu reakcji w komórkach roślinnych. Bierze udział w regulacji ciśnienia osmotycznego. 

Objawy niedoboru: Niedobór wapnia powoduje zahamowanie wzrostu wierzchołkowego. Mogą pojawiać się 

nietypowo wyglądające plamy chlorotyczne. Dochodzi do ucieczki jonów przez korzenie, co objawia się śluzowatością 

korzeni. 

Siarka (S): 

Rola w życiu roślin: Siarka jest składnikiem wielu istotnych białek (jako aminokwasy: cystyna, cysteina, metionina). 

Składnik koenzymu A. Ma udział w oddychaniu tkankowym. 

Objawy niedoboru: Objawy podobne do objawów niedoboru azotu. Chloroza całych liści, więdnięcie liści. Najpierw 

chorują najmłodsze liście. Dochodzi do żółknięcia nerwów liściowych. Występują czerwonawe plamy na blaszkach 

liściowych, żyłkowanie może mieć zabarwienie purpurowe. 

Żelazo (Fe): 

Rola w życiu roślin: Żelazo bierze udział w syntezie chlorofilu. Wchodzi w skład wielu enzymów łańcucha 

oddechowego (cytochromy, oksydaza cytochromowa, oksydaza, reduktaza). Żelazo jest bodajże najważniejszym z 

mikroelementów. 

Objawy niedoboru: Niedobór żelaza objawia się głównie chlorozą dotyczącą w największym stopniu młodych liści. 

Zahamowany jest także wzrost roślin na skutek spowolnienia fotosyntezy i oddychania tkankowego. Dość często 

występuje pozorny niedobór żelaza spowodowany jest złą biodostępnościa na skutek wysokiego pH wody i 

utlenienia do postaci Fe3+. 

Mangan (Mn): 

Rola w życiu roślin: Jest jednym z kluczowych mikroelementów. Aktywuje kilka enzymów biorących udział w 

przemianie węglowodanów. Razem z żelazem odpowiada za reakcje redukcji azotanów i pozyskiwania azotu. Ma 

udział w zapewnianiu trwałości chlorofilu, jego niedobór powoduje rozpad chlorofilu pod wpływem silnego światła. 

Nadmiar manganu może wywoływać objawy podobne do braku żelaza. Jest antagonistą wapnia. 

Objawy niedoboru: Zahamowanie wzrostu rośliny, żółknięcie liści, występowanie brunatnych plam między nerwami. 

Objawy niedoboru to wyraźne zahamowanie wzrostu oraz żółknięcie liści przechodzące w postać brunatnych plam. 

Dotyczy to stref między nerwami. 

Miedź (Cu): 

Rola w życiu roślin: Miedź jest składnikiem enzymów oddechowych oraz utleniających. Bierze udział w fotosyntezie. 

W wyższych stężeniach działa toksycznie na organizmy żywe. 

Objawy niedoboru: Zahamowanie reakcji oddychania tkankowego objawiające się spowolnieniem wzrostu oraz 

występowaniem brązowych plam, czasem o odcieniu niebieskozielonym. Może wystąpić pomarszczenie blaszek 

liściowych. 

Cynk (Zn): 
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Rola w życiu roślin: Uczestniczy w przemianach węglowodanowych i białkowych jako regulator enzymów. Bierze 

udział w ekspresji materiału genetycznego. Składnik m.in. anhydrazy węglanowej katalizującej rozpad i tworzenie 

kwasu węglowego z CO2. Składnik enzymów łańcucha fotosyntezy. 

Objawy niedoboru: Zahamowanie wzrostu na skutek niedoboru auksyn - roślinnych hormonów wydłużających 

komórki. Spowodowane jest to niedoborem tryptofanu w syntezie którego cynk ma poczytną role. Liście rosną 

mniejsze, zahamowane jest wydłużanie międzywęźli. 

 

Bor (B): 

Rola w życiu roślin: Bor jest składnikiem budującym ściany komórkowe. Reguluje także procesy związane z 

rozmnażaniem - kwitnienie i owocowanie. 

Objawy niedoboru: Zatrzymanie wzrostu na skutek uszkodzenia stożka wzrostu. Roślina ma przyrosty boczne 

jednakże zdecydowanie mniejsze niż w normalnych warunkach. Karłowacenie rośliny przy zachowaniu normalnej 

wielkości liści. 

Molibden (Mo): 

Rola w życiu roślin: Molibden odpowiada za prawidłową gospodarkę azotową rośliny. Razem z żelazem i manganem 

bierze udział w metabolizmie azotanów jako reduktor. Brak molibdenu może powodować niedobory azotu. 

Objawy niedoboru: Na starszych liściach występuje jasnozielone zabarwienie. Zahamowanie wzrostu. Objawy 

niedoboru azotu. 

Zjawisko antagonizmu między mikroelementami 

Sprawę nawożenia roślin komplikuje dodatkowo zjawisko antagonizmu między składnikami mineralnymi. Polega ono 

na blokowaniu działania jednych jonów przez drugie, występujące w nadmiarze. Tak więc wynika z tego prosty 

wniosek - nie można nawozić "na zapas". Przedawkowanie składnika odżywczego może oprócz prostej toksyczności - 

jak to ma miejsce w przypadku miedzi - wywołać objawy niedoboru innego mikroelementu poprzez zablokowanie 

jego wykorzystania. Poniżej znajduje się zestawienie wzajemnego antagonizmu mikroelementów: 

Nadmiar Niedobór  

Żelazo Mangan, Cynk  

Cynk Miedź 

Mangan Żelazo, Cynk  

Miedź Cynk 
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KALENDARZ PIELĘGNOWANIA BONSAI POKOJOWEGO  

 

STYCZEŃ 

Zalecenia ogólne. Wszystkie rośliny znajdujące się w pomieszczeniach ogrzewanych są nawożone w większych 

odstępach czasu niż od wiosny do jesieni. Należy regularnie sprawdzać wilgotność podłoża, szczególnie, gdy bonsai 

stoi tuż nad grzejnikiem. Ze względu na ograniczony dostęp światła niekiedy bywa konieczne doświetlanie specjalną 

lampą. Rośliny przechodzące okres zimowego spoczynku nie mogą stać w pomieszczeniach ogrzewanych. Rośliny te 

mają niewielkie zapotrzebowanie na wodę, ale w żadnym wypadku nie może dojść do przesuszenia bryły 

korzeniowej. 

LUTY 

Zalecenia ogólne. Zasady pielęgnowania roślin znajdujących się w pomieszczeniach są takie same jak w styczniu.  

Przesadzanie. Wiele roślin znajdujących się w pomieszczeniach nie ogrzewanych można teraz z powodzeniem 

przesadzać. 

Przycinanie. W tym czasie zmienia się formę drzewek, przede wszystkim tych w pomieszczeniach nie ogrzewanych. 

Można teraz usunąć martwe pędy i grube konary. 

Drutowanie. Jeżeli jest to konieczne, można za pomocą drutu skorygować formę drzewek w pomieszczeniach nie 

ogrzewanych. 

MARZEC 

Przesadzanie. W tym czasie przesadza się wszystkie bonsai pokojowe, jednak z wyjątkiem tych gatunków, które 

należy przesadzać dopiero po kwitnieniu. 

Podlewanie. Rośliny w pomieszczeniach nie ogrzewanych powoli budzą się ze spoczynku, w związku z czym wzrasta 

ich zapotrzebowanie na wodę. Szczególnie w tym czasie trzeba unikać przesuszenia bryły korzeniowej. 

Przycinanie. U wszystkich bonsai pokojowych zmienia się w tym czasie formę. W razie potrzeby wycina się słabe 

pędy które wyrosły w zimie. Czasami niezbędne jest cięcie aż do starego drewna. 

Drutowanie. Teraz można wykonać wszystkie prace związane z drutowaniem. 

Szkodniki. Należy zwracać uwagę, czy nie pojawiły się szkodniki i w razie potrzeby zwrócić się do specjalisty. 

KWIECIEŃ 

Stanowisko. Na terenach o łagodnym klimacie można w czasie pięknej pogody wynieść rośliny z pomieszczeń nie 

ogrzewanych na dwór. W razie zagrożenia nocnymi przymrozkami trzeba je zabrać do domu! 

Podlewanie. Powoli zwiększa się dawki wody. 

Przycinanie. U niektórych gatunków należy już teraz przyciąć pierwsze pojawiające się pędy. 

Drutowanie. Teraz za pomocą drutu formuje się rośliny z pomieszczeń ogrzewanych. 

Szkodniki. Już teraz na wolnym powietrzu mogą pojawić się pojedyncze mszyce i inne szkodniki, w razie ich 

wystąpienia należy poradzić się specjalisty. 

MAJ 

Stanowisko. Jeżeli temperatura przekracza 15stopniC, to wszystkie bonsai pokojowe mogą zostać wyniesione na 

dwór. Jednak zawsze istnieje niebezpieczeństwo nocnego ochłodzenia, dlatego wieczorem lepiej je zabierać do 

domu. Drzewka, nawet te tolerujące duże nasłonecznienie, muszą początkowo stać w półcieniu i być stopniowo 

przyzwyczajane do słońca. W przeciwnym wypadku może dojść do poparzenia niektórych liści. 

Podlewanie. Ponieważ rośliny wypuszczają nowe pędy, ich zapotrzebowanie na wodę jest teraz znacznie zwiększone. 

Nawożenie. Dokarmianie roślin może się odbywać według letnich zasad, gdy tylko wyraźnie nasili się wzrost nowych 

pędów. Jedynie egzemplarzy świeżo przesadzonych jeszcze się nie nawozi. 
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CZERWIEC 

Stanowisko. Teraz wszystkie bonsai pokojowe znajdują się na dworze. 

Podlewanie. Zwykle podlewa się codziennie. Niektóre rośliny wymagają kilkakrotnego podlewania w ciągu dnia. 

Nawożenie. Jest to szczególnie ważny zabieg w tym okresie. 

Przycinanie. U wszystkich bonsai przeprowadza się teraz pierwsze cięcie. 

Drutowanie. Młode drewniejące pędy mogą być teraz drutowane. 

LIPIEC 

Podlewanie. W czasie gorącej pogody istnieje zwiększone zapotrzebowanie na wodę. Niekiedy trzeba podlewać 

kilkakrotnie w ciągu dnia. W czasie podlewania w pełnym słońcu nie wolno dopuścić, aby krople wody spadły na 

liście. Każda kropla zaczyna wtedy działać jak soczewka, co prowadzi do powstawania oparzeń. 

Przycinanie. Rany po cięciu goją się wyjątkowo szybko. Silnie rosnące bonsai muszą być teraz ponownie przycięte.  

Drutowanie. Niektórym roślinom należy teraz zdjąć drut, gdyż u szybko rosnących gatunków mogłoby dojść do 

wrzynania się go w korę. 

SIERPIEŃ 

Podlewanie. Zapotrzebowanie na wodę jest nadal duże i niekiedy trzeba podlewać roślinę kilka razy w ciągu dnia. 

Nawożenie. Pod koniec sierpnia u większości roślin uprawianych w pomieszczeniach nie ogrzewanych zaprzestaje się 

stosowania nawozów. Rośliny kwitnące i owocujące mogą teraz zostać zasilone nawozem zawierającym fosfor i 

potas, w celu zapewnienia lepszego kwitnienia. 

Przycinanie. Teraz nie wykonuje się większych zabiegów cięcia, przede wszystkim u roślin uprawianych w 

pomieszczeniach nie ogrzewanych. Drzewka muszą się przygotować do zimy., a cięcie mogłoby im w tym 

przeszkodzić. 

Drutowanie. Teraz należy codziennie sprawdzać druty. Te, które zaczynają wrastać należy natychmiast usunąć. 

WRZESIEŃ 

Stanowisko. Jeżeli temperatura spada poniżej 15stopniC, to rośliny uprawiane w pomieszczeniach ogrzewanych 

muszą zostać wniesione do domu. Rośliny z pomieszczeń nie ogrzewanych mogą pozostać na dworze, gdyż 

przechodzą obecnie fazę hartowania się przed zimą. 

Podlewanie. Odpowiednio do pory roku zapotrzebowanie na wodę jest mniejsze. 

Nawożenie. Rośliny z pomieszczeń nie ogrzewanych nie są już nawożone. Drzewka z pomieszczeń ogrzewanych zasila 

się teraz według zasad obowiązujących zimą. 

PAŹDZIERNIK 

Stanowisko. Wszystkie rośliny z pomieszczeń ogrzewanych znajdują się już w domu. Rośliny z pomieszczeń nie 

ogrzewanych mogą być wniesione do domu, jeżeli na danym terenie występują już nocne przymrozki. 

Zalecenia ogólne. Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne mają na celu przygotowanie roślin do zimy. 

LISTOPAD I GRUDZIEŃ 

Stanowisko. Teraz już wszystkie bonsai pokojowe znajdują się w swych zimowych pomieszczeniach. Należy zwrócić 

uwagę, czy pomieszczenia nie ogrzewane są dobrze zabezpieczone przed mrozem. W czasie słonecznych dni 

temperatura w szklarni czy ogrodzie zimowym może znacznie wzrosnąć. Jeżeli podniesie się powyżej 10stopniC, 

konieczne jest wietrzenie. 

W żadnym wypadku nie wolno teraz przenosić roślin z pomieszczeń nie ogrzewanych do ogrzewanych. 

Spowodowałoby to przerwanie ich zimowego spoczynku i drzewka zaczęłyby wypuszczać pędy w warunkach 

niekorzystnego oświetlenia. 
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KALENDARZ PIELĘGNOWANIA BONSAI ROSNĄCYCH NA WOLNYM POWIETRZU  

 

STYCZEŃ 

Wszystkie drzewka nie osłonięte przed mrozem podlewamy w miarę potrzeby, tylko przy dodatnich temperaturach. 

W mroźne, słoneczne dni roślin nie wolno pozostawiać na słońcu, ponieważ może pękać im kora. Drzewka 

zabezpieczone przed mrozem powinny mieć stale wilgotne podłoże. Należy także uważać, by temperatura nie 

przekroczyła +10stopniC. 

LUTY  

Przesadzanie. Zdrowe, odporne na mróz drzewka z białymi końcówkami korzeni możemy przesadzać, następnie 

osłaniamy je przed mrozem. 

Podlewanie. Przesadzone rośliny powinny mieć stale wilgotne podłoże, ale nie wolno ich zalewać. Wszystkie 

pozostałe drzewka budzą się z zimowego snu i potrzebują więcej niż dotychczas wilgoci w podłożu. 

Przycinanie. Grubsze konary i obumarłe pędy możemy usunąć. Rany po cięciu smarujemy odpowiednim preparatem.  

Drutowanie. Gdy tylko konary i staną się bardziej elastyczne, można je drutować. W żadnym wypadku nie można 

tego robić podczas mrozów. 

MARZEC 

Przesadzanie. W tym miesiącu możemy jeszcze przesadzać drzewka na których rozwijają się pąki. 

Przycinanie. Rozwijające się pąki wskazują nam, które pędy nie obumarły. Martwe pędy wycinamy, a żywe, z pąkami 

przycinamy do pożądanej długości. 

Drutowanie. Drzewko z rozwijającymi się pąkami należy drutować bardzo uważnie, aby ich nie poobrywać. 

Ponadto. Sprawdzamy czy na drzewku nie ma szkodników, w razie czego zasięgamy porady fachowca. 

KWIECIEŃ 

Przesadzanie. Możemy jeszcze przesadzać świerki i jałowce. 

Przycinanie. Drzewa liściaste przycinamy zgodnie z wymogami formy. Drzew iglastych nie należy mocno przycinać. 

Lepiej poczekać, aż ich młode tegoroczne pędy dojrzeją i wówczas skracać je stosownie do wymogów danego stylu.  

Drutowanie. Drutujemy tylko drzewa iglaste. 

Ponadto. Drzewa, które już puściły pędy, trzeba chronić przed przymrozkami. 

MAJ 

Podlewanie. Począwszy od tego miesiąca, musimy drzewko codziennie podlewać i sprawdzać wilgotność podłoża. 

Nawożenie. Zasilamy wszystkie drzewka, które wypuściły pędy. Nie nawozimy roślin świeżo posadzonych. 

Przycinanie. Wiele gatunków liściastych właśnie teraz wymaga przycięcia. Sosnom należy skrócić pierwsze młode 

pędy. 

Ponadto. Musimy codziennie sprawdzać czy drzewek nie zaatakowały szkodniki. W razie potrzeby zasięgamy porady 

fachowca. 

CZERWIEC 

Podlewanie. Większość roślin wymaga codziennego podlewania. 

Nawożenie. W tym okresie zasilanie drzewek jest szczególnie ważne. 

Przycinanie liści. Można skrócić liście zdrowych drzew liściastych, jeżeli są już dobrze rozwinięte. 

Drutowanie. Konary możemy drutować, pamiętając by nie owijać liści i igieł. 

LIPIEC 

Podlewanie. Jeżeli jest bardzo gorąco, podlewamy rośliny kilka razy dziennie; nie opryskujemy przy tym liści, gdyż 

może im to zaszkodzić. 

Nawożenie. W dalszym ciągu drzewka należy intensywnie nawozić; po dłuższych opadach zasilamy je dodatkową 

porcją nawozu. 

Przycinanie. W tym czasie rany po cięciu wyjątkowo łatwo się goją. Szybko rosnące drzewa liściaste musimy 
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regularnie przycinać. 

Drutowanie. Uważnie oglądamy odrutowane drzewka. Część drutów należy teraz zdjąć. 

SIERPIEŃ 

Podlewanie. W dalszym ciągu rośliny potrzebują dużo wody. Podlewamy je kilka razy dziennie. 

Nawożenie. Większość drzew nie wymaga już nawożenia. Można ewentualnie użyć nawozu potasowo-fosforowego. 

Jest to szczególnie ważne, gdy mamy do czynienia z roślinami kwitnącymi lub owocującymi. 

Przycinanie. Nie wykonujemy żadnych radykalnych zabiegów, aby drzewka ponownie nie puściły pędów. Gdyby tak 

się stało, rośliny mogą zimą przemarznąć. 

Drutowanie. Każdego dnia kontrolujemy odrutowane drzewka. Drut zdejmujemy natychmiast, jeśli zauważymy, że 

zaczyna się wżynać w korę. Od tej pory aż do wiosny roślin nie drutujemy. 

WRZESIEŃ 

Drzewka przygotowują się powoli do zimy. Teraz nie należy już wykonywać żadnych większych cięć. U drzew 

owocujących dojrzewają owoce. 

Podlewanie. Zapotrzebowanie drzewek na wodę zmniejsza się odpowiednio do pory roku. 

Nawożenie. Nie nawozimy roślin aż do następnej wiosny. 

PAŹDZIERNIK 

Tylko u buków, dębów i grabów pozostają brązowe liście. Z pozostałych drzew dokładnie usuwamy jesienne liście, 

gdyż mogłyby stać się siedliskiem szkodników. To samo dotyczy igieł sosnowych, które zbrązowiały i opadły – musimy 

je starannie zebrać z podłoża. Przygotowujemy ewentualnie miejsce na przezimowanie drzewka. 

LISTOPAD I GRUDZIEŃ 

W razie konieczności umieszczamy drzewka na stanowiskach zimowych. Krótkotrwały spadek temperatury do -

5stopniC nie szkodzi bonsai stojącym na wolnym powietrzu, groĽne są jednak mrozy utrzymujące się przez kilka dni. 

Wówczas korzenie nie mogą pobierać zamarzniętej wody i transportować jej do naziemnej części rośliny. E żadnym 

przypadku nie należy przenosić drzewek do ciepłego pomieszczenia, gdyż zakłóci to ich zimowy spoczynek. 
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