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Bonsai - Ambertræ
(Liquidamber styraciflua) (udendørs bonsai)
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100 frø
Ved formering af bonsai ligger den store chance deri, at man
fra starten kan påvirke form og facon på træet. Det varer
ganske vist længere at få et træ, når man starter med et frø.
Til gengæld får man et tættere træ, når man lader det vokse til
i en bonsaiskål end, hvis man tog træet i en skov.
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Værd at vide:
Det amerikansk Ambertræ bliver, på grund af dets vel
proportionerede form og de smukke blade med deres
pragtfulde efterårsfarve, meget værdsat. Det er indbegrebet af
fænomenet “India Summer” og er om efteråret udsmykket
med orange-, rød- og mørkpurpurrødfarvede blade. Træet
henregnes til troldhasselvæksterne og det smider løvet om
vinteren.
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Oprindelse:
Ambertræets oprindelse ligger i det Nordlige og Østlige USA.
Formering:
Den ideelle såtid ligger om foråret og efteråret. Strø frøene, jævnt fordelt, ud på fugtig såjord og dæk
derefter frøene med et tyndt lag såjord. Havejord tilsat 1/4 sand kan også anvendes som såjord.
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Placering / lys:
Den har behov for en solrig eller halvskygget placering - dette gælder også unge planter. Placer den altid
så den står frit, så dette smukke træ kan komme til sin ret.
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Gødning og vanding:
Gennem vækstperioden skal det lille træ vandes hver 2. dag, men om vinteren derimod meget sparsomt.
Næringsstoftilførslen kan klares gennem organisk eller flydende bonsaigødning. Gød træet fra maj til slut
august hver 2. til hver 3. uge.
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Beskæring:
Ambertræet egner sig til, på grund af dets naturlige oprette form, alle bonsai stilarter. I vækstsæsonen
kan nye skud hele tiden og med det samme skæres tilbage.
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Jord:
En frugtbar dybtmuldet jord er egnet som vækstmedie. Let sandjord egner sig ikke. Den i handlen
tilgængelige bonsaijord er også egnet for en sund vækst.
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