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Bonsai - Indisk Tamarind 
(Tamarindus indica) (indendørs bonsai) !
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. !
Værd at vide: 
Tamarind - også kaldet Indisk Daddeltræ - lader sig dyrke som 
stedsegrøn krukkeplante. De lysegrønne fine blade har fra 10 
til 20 fjerpar. De skønne orkideagtige blomster er gullige med 
røde tegninger. !
Oprindelse: 
Plantens oprindelse ligger i Afrika. I dag kan den findes i alle 
tropiske lande. !
Formering: 
Det er muligt, at så/spire frøene indendørs hele året. 
Blødgør frøene i tempereret vand natten over og sæt derefter frøene i såjorden, men kun så dybt, at de 
lige akkurat ikke kan ses mere.  
Hold såjorden jævnt fugtig og varm (20º til 25º C).  
Efter ca. 10 dage viser de første spire sig. !
Placering / lys: 
Planten har brug for en meget lys placering og kan om sommeren stå på en solrig plads i det fri. !
Gødning og vanding: 
Vand om foråret og sommeren regelmæssigt så jorden er jævnt fugtig og undgå overvanding.  
Efterår og vinter vandes sparsomt, men undgå udtørring. 
Fra april til oktober gødes hver 4. uge med flydende bonsaigødning.   
I vintermånederne gødes meget sparsomt.  !
Beskæring: 
Beskæring af grene skal ske i hovedvækstsæsonen som er maj til august.  
Skal grenene udvikle sig normalt så vent til de har 5-6 blade og skær dem herefter tilbage til 1 til 2 
blade. Skal de grene som det nye løv vokser ud fra være tykkere, lad dem da vokse til de har udviklet 10 
til 12 blade og skær dem derefter tilbage til 1 til 2 blade. !
Jord: 
1/2 enhedsjord, 1/4 sphagnum, 1/4 sand !
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