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Bonsai - Appelsin Jasmin 
(Myrraya paniculata) (indendørs bonsai) !
12 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: 
Den stedsegrønne Appelsin Jasmin udvikler glinsende 
mørkegrønne blade og dækkes af små cremhvide velduftende 
blomster. !
Oprindelse: 
Appelsin Jasminen har sin oprindelse i Asien og Indonesien. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. 
Blødgør de runde, lidt behårede frø i rumvarmt vand natten 
over, dernæst sås frøene godt fordelt på den fugtige såjord. 
Frøene dækkes med et tyndt lag såjord og såbakken stilles varmt ved 20° til 25° C. Ved en jævn 
fugtighed spirer frøene efter 3 til 4 uger. !
Placering / lys: 
Træet elsker en lys plads i boligen eller om sommeren i det frie en halvskygget til solrig placering. I 
kraftigt sollys bliver bladene lidt lysere. !
Gødning og vanding: 
Om sommeren vandes rigeligt og der skal samtidigt sørges for et godt dræn, idet vedvarende vår jord er 
meget skadelig for træet. Fra april til oktober skal Appelsin Jasminen tilføres flydende bonsai-gødning 
hver 3. uge. !
Beskæring 
Når 6 til 8 blade er vokset frem skal der foretages en tilbageskæring til 2 til 3 blade. Fjern også gerne 
undervejs de større og ældre blade. Blomsteranlæggene viser sig i juni / juli. Udvikler blomsterne sig, må 
der ikke ske tilbageskæring i løbet af sommeren. !
Jord: 
En passende jord kan bestå af 1/2 enhedsjord, 1/4 sphagnum, 1/4 bestående af lige dele ler og sand.
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