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Bonsai - Rød Vifteahorn 
(Acer palmatum atropurpureum) (udendørs bonsai) !
25 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: 
Ahorntræer er på grund af deres farvespil om foråret og om 
efteråret skattede træer. I marts/april viser Ahornen sig med 
røde løvblade der senere går over i grøn og om efteråret skifter 
bladene igen farve til lysende røde nuancer. !
Oprindelse: 
Ahornene findes fra Østasien til Vestasien og i Canada er 
mange Ahornarter også hjemhørende. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene er allerede stratificeret. Læg dog frøene i 
køleskab i endnu 5 til 6 dage og sæt dem derefter i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Indtil spiring kan 
der gå 10 til 12 uger. !
Placering / lys: 
Den Røde Vifteahorn elsker en halvskygget til solrig placering. For at undgå brune bladspidser skal den 
dog skærmes for fuld middagssol. !
Gødning og vanding: 
Vand jævnt og meget. Rodklumpen må dog gerne tørre let op indimellem. Om vinteren må rodklumpen 
heller ikke tørre op. Den skal tildeles flydende bonsaigødning hver 4. uge i perioden fra april til oktober. 
Organisk langtidsvirkende gødning er også velegnet. !
Beskæring: 
Efter forårets nyvækst på 5 bladpar skal der ske en tilbageskæring til 2 bladpar. Det vil sige, at det andet 
bladpars knopper knibes af. Dette bevirker en fin forgrening. En gang om året skal der foretages en 
formklipning og døde grene fjernes. !
Jord: 
1/2 havejord, 1/4 sphagnum og 1/4 humus
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