
14221!
!

Tropica-Scandi® 2014

Bonsai - Tempelfigen 
(Ficus religiosa) (indendørs bonsai) !
200 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: 
Ficus religiosa også kaldet Tempelfigen er det helligste træ for 
Buddhisterne og særdeles god egnet til bonsai dyrkning. De 
smukkeste eksemplarer findes i Asien, her hos os er den endnu 
ikke så udbredt. !
Rødderne lægger sig med alderen rundt om stammen som en 
kostbar fletning med deres hvid-grå bark. De bløde blade er 
hjerteformede og langstrakte. På en solrig plads skinner de let 
rødligt. Træet kan blive meget gammelt og har brug for en lys 
og varm placering i hjemmet. Fra slut maj og indtil det tidlige 
efterår kan den også placeres i det fri på en vindbeskyttet plads. 
Som bonsai er Tempelfigen et ganske utroligt og nemt træ at holde og en berigelse til enhver 
bonsaisamling. !
Oprindelse: 
Tempelfigen stammer fra Indien og findes udbredt i Thailand. !
Formering: 
Frøene kan uden forbehandling udsås på fugtig såjord og spirer ved jævn fugtighed og varme ( 20° til 
26° C) efter ca. 3 til 7 uger. Spiringen foregår ret let. !
Placering / lys: 
Denne Ficus har behov for meget lys. Det bedste er at vælge den lyseste plads i det rum den skal så 
(sydvendt vindue er ideelt). Fra slut maj er placering i det fri muligt på en lys og vindbeskyttet plads. Ved 
for lidt lys og varme reagere planten med løvfald. Om vinteren skal den også stilles varmt - mellem 12° 
og 24° C.  !
Gødning og vanding: 
Før hver vanding skal jorden først tørre op. Fra april til slut september bør den tilføres bonsaigødning 
hver 2. til 3. uge. Om vinteren er det ligeligt med tilførsel af gødning hver 6. uge. !
Beskæring: 
Grenene kan beskæres hele året. Dertil kan de nye skud kæres tilbage fra 6 blade til 2 blade. Ved god 
vækst kan tilbageskæring foretages indtil 3 gange pr. år. Derved bliver bladene mindre og forgreningen 
finere. !
Jord: 
Egnet er færdig mikset indendørs bonsaijord eller et miks af 1 del jord, 2 dele sphagnum og 1 del sand. 
En omplantning er kun nødvendig / tilrådelig hvert 2. eller 3. år. !!
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