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Bonsai - Ægte Myrte 
(Myrtus communis) (indendørs bonsai) !
30 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: 
Myrten er et legendarisk træ med slanke blade og talrige hvide 
blomster. !
Oprindelse: 
Siden oltiden hjemmehørende i hele Middelhavsregionen. !
Formering: 
Såning og springe af frøene er muligt hele året indendørs. Lad 
frøene står i blød natten over i rumvarmt vand. Herefter sås 
frøene, jævnt fordelt, ud på fugtig såjord. Afslutningsvis 
dækkes de med et tyndt lag af såjorden. Såjorden holdes jævnt 
fugtig og såbakken stilles varmt. Spiringen følge efter 2 til 5 uger. !
Placering / lys: 
Myrter elsker lyse og frem for alt en placering med godt luftskifte. Den må under ingen omstændigheder 
stå over en radiator eller anden stærk varmekilde. Fra slut maj til oktober kan den stå i det fri på en 
beskyttet plads uden brændende sol. !
Gødning og vanding: 
Vand regelmæssigt med kalkfattigt vand (bedst med regnsvand), men undgå vedvarende våd jord. Fra 
april til november skal den tilføres flydende bonsaigødning hver 2. til 3. uge. Om vinteren gødes ikke og  
der vandes sparsomt. !
Beskæring: 
De nye skud skæres løbende tilbage til 2 eller 3 blade. Beskæringen skal altid foretages lige inden 
begyndende veddannelsen på grenansatserne. Af hensyn til blomstringen skal der ikke foretages 
beskæringer fra slut april til blomstringen er afsluttet. !
Jord: 
En kalkfattig jord er en forudsætning for en kraftig vækst. Et godt vækstmedie mikses af 30% 
enhedsjord, 40% barktørv og 30% sand.
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