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Bonsai - Tulipantræ 
(Liriodendron tulipifera) (udendørs bonsai) 

20 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. 

Værd at vide: 
På grund af de mørkegrønne, firelappede blade skiller 
Tulipantræet sig ud fra alle andre træer. Bladene ser ud som 
om man har klippet spidserne af.  

Også de blågrønne blomster med deres orange midte er til at 
tage fejl af. Deres form minder dog om tulipan- eller 
magnolieblomster. Det smukke træ er hurtigt voksende, vokser 
med en lige stamme og udvikler en symmetrisk krone. Det 
elsker koldere klimaer. 

Oprindelse: 
Tulipantræet stammer fra det Østlige USA. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene er endnu ikke stratificeret og skal derfor 
ligge i køleskabet nogle dage. 2 dage en fryseboks vil heller ikke gøre skade. Eventuelt vil 
spiringsprocenten blot blive lidt højere. Dernæst sættes frøene i en dybde af 1 cm i fugtig såjord eller 
havejord. Såjorden holdes jævnt fugtig, men ikke våd. Spiringen følger ret uens mellem 4 til 12 uger. 
Bare ikke giv op! 

Placering / lys: 
Såvel småplanter som ældre bonsai elsker solrige eller halvskyggede placeringer. 

Gødning og vanding: 
Som hurtigt voksende træ behøver Tulipantræet vækstsæsonen igennem vand hver 2. til hver 3. dag. Om 
vinteren skal der vandes sporadisk, da den på det tidspunkt er bladløs og skal stå køligt. Fra maj til 
august tilføres flydende bonsaigødning hver 3. uge eller der tilføres fast organisk gødning hver 6. uge.  

Beskæring: 
Nye skud skæres tilbage til 2 bladpar. Store blades fjernes løbende. Større grene skæres af om foråret 
inden løvspring. 

Jord: 
Jorden skal være dybmuldet, frugtbar og godt drænende. Let sur jord er også egnet. En færdigmikset 
bonsaijord kan også udmærket anvendes.
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