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Bonsai - Ginkgo (Tempeltræ)
(Ginkgo biloba) (udendørs bonsai)
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4 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.
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Værd at vide:
Ginkgo er et viftebladstræ - en slags miks mellem et nåletræ
og et løvtræ.
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Den korrekte stavemåde af navnet er omstridt. Der anvendes
ofte følgende fire benævnelser Ginkgo eller Gingko samt Ginko
eller Gingo, hvoraf de sidste to er absolut forkerte. Den første
er vores foretrukne og i overensstemmelse med den latinske
betegnelse.
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Oprindelse:
Har været kendt i Europa siden 1750 ellers er det største udbredelsesområde Asien.
Formering:
Såning / spiring af frøene er mulig hele året indendørs. Slib de hassenødde frø let med sandpapir og lad
dem ligge i blød natten over i rumvarmt vand. Derefter lægges frøene på fugtigt såjord og dækkes med
et tyndt lag heraf. Ved en temperatur på mellem 20° og 25° C følge spiringen efter 3 til 4 uger. Er det
koldere varer det ofte dobbelt så lang tid.
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Placering / lys:
Enhver placering er mulig. Kun unge frøplantern og unge træer skal beskyttes mod solen.
Gødning og vanding:
Sørg for jævn vanding. Bladene på unge planter bliver hurtigt gule og hænge slapt ned. Organisk
langtidsgødning er ideel som kilde til næring i perioden midt april til oktober.
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Beskæring:
Det er bedst at lade Ginkgo’en vokse naturligt i en fri og opret facon. Nye skud skal altid skære tilbage til
fire blade.
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Jord:
Egnet er et miks af 2/3 lerholdig havejord og 1/3 sand eller den bonsaijord der forefindes i handlen.
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