
14203!
!

Tropica-Scandi® 2014

Bonsai - Kyskhedstræ 
(Vitex agnus - castus) (inden- og udendørs bonsai) !
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. !
Værd at vide: 
Denne plejelette bonsai står øverst på hitlisten over miniature 
træer i Thailand. Det lader sig kultivere som indendørs bonsai 
såvel som udendørs bonsai. På trods af det bør stueluften ikke 
være for tør, en vinterhave er ideel. !
Træet elsker meget lys og luft. Kyskhedstræet udvikler som 
bonsai en kraftig stamme med en smuk beigefarvet bark. I den 
sene sommer / tidlige efterår viser der sig mange mørkeblå-
violette, svagt duftende blomster. Ved en for mørk placering 
reagere træet med løvfald. I hvilefasen (om vinteren) smider 
den alle blade og kan på en beskyttet plads stå i det fri. !
Hvis det lille træ tages ud af bonsaiskålen og med jordklumpen sættes ned i sphagnum kan det tåle 
temperaturer ned til -15° C. Opbevares den indendørs om vinteren skal overvintringstemperaturen ligge 
på mellem 6° og 15° C. På dette tidspunkt vandes den næsten ikke. !
Oprindelse: 
Vitex har sin hjemegn i Asien og der findes den for det meste i Thailand. !
Formering: 
Frøene fordeles ganske enkelt på fugtig såjord, hvorefter de dækkes med et tyndt lag af såjorden og til 
slut trykkes det hele let til. Ved jævn fugtighed vil denne begynde efter 2 til 4 uger. !
Placering / lys: 
Det robuste træ elsker lys til solrige placeringer. !
Gødning og vanding: 
Om sommeren skal jordklumpen tørre let op inden fornyet vanding. I hvilefasen om vinteren vandes 
meget sparsomt. Gennem blomstringsfasen kan den tilføres flydende bonsaigødning hver 2. uge. !
Beskæring: 
Da Vitex har tendens til en stram opret vækst betaler det sig at lade den vokse i etager. Efter udvikling af 
4 til 6 bladpar kan disse skæres tilbage til 2 til 3 bladpar. Om vinteren bør de tynde og tørre grene også 
skæres væk. !
Jord: 
Som vækstmedie egner sig den i handlen færdig bonsaijord. !
Ompotning: 
Træet udvikler ganske vist et kraftigt rodnet, men skal alligevel kun omplantes hvert 2. - hvert 3. år 
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