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Bonsai - Rødahorn 
(Acer rubrum) (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: 
Dette smukke løvtræ er hurtigt voksende og med dets 
iøjenfaldende efterårsfarve en væsentlig del af begrebet 
“Indian Sommer”. Bladene er små og 3 til 5 fligede. Bladet 
pryder det Canadiske flag og siden 1964 har Rødahornen været 
USA delstaten Rhode Island’s vartegn. Allerede som ungplante 
blomster den og sætter ved løvudspring i marts klaser af røde 
blomster. !
Oprindelse: 
Dens hjemegn er det Nordøstlige Amerika, men findes helt ned 
til Florida. !
Formering: 
Frøene har brug for en frostperiode før spiring. Læg derfor frøene i en fryser i 2 til 3 uger. Derefter 
lægges frøene i blød i 24 timer, hvorefter de trykkes fast på fugtig såjord eller sandholdig havejord. En 
spiringstemperatur på 20° C er tilstrækkelig og spiringen følger efter 30 til 60 dage.  !
Placering / lys: 
Rødahornen elsker lyse til solrige placeringer. !
Gødning og vanding: 
Rødahornen elsker salt-/kalkfattigt vand (sum f.eks. regnvand). Planten er tilpasningsdygtig og tåler 
kortvarig tørke lige så godt som vedvarende våd jord. Fra maj til midt august skal den hver 3. uge tilføres 
bonsaigødning. !
Beskæring: 
Selv de små kimplanter er ret hurtigt voksende og efter kort tid er der allerede 30 cm høje. Er der tale 
om en frøplante skal man først begynde tilbageskæringe i det 2. leveår. For en kraftig stammeudvikling 
skal man kun 1 til 2 gange pr. år afkorte eller fjerne grene. Ved de tilbageblivende kviste skal kun de nye 
skud afkortes og det tll 2 knoppar. Ved Ahorntræer er der altid to knopper over for hinanden. Det næste 
knoppar er forskudt 90°. Knopparrene skal altid sidde skiftevis til højre og venstre. Derved hindre 
bladene ikke hinandens udvikling. Den sidste beskæring foretages først i august. !
Jord: 
Vækstmediet til alle Ahorn arter skal have en god drænende effekt. Dertil egner sig lava- eller 
pimpstenstykker. Den i handlen tilgængelige bonsaijord og et drænlag af småsten er også en mulighed. 
Rødahornen udvikler kun meget flade rødder.
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