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Bonsai - Gardenia 
(Gardenia jasminoides) (indendørs bonsai) 

50 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: 
Gardenia er en stedsegrøn subtropisk vækst fra Kina. Dyrket 
som bonsai er den elsket, da den af alle bedst lader sig dyrke i 
Kaskadeform (nedhængende). Gardenia udvikler fra februar til 
maj mange herligt duftende blomster. De er voksagtige, rent 
hvide til cremefarvede og er i smuk kontrast til de mørke-
grønne skinnende blade. Ved pasningen skal man være særlig 
påpasselig med at rodklumpen ikke bliver for våd og at der ikke 
må vandes med hårdt vand (brug helst og bedst kun 
regnvand). 

Oprindelse: 
Dens oprindelse ligger i de tropiske og subtropiske dele af Kina. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. De relativt små frø kan sås direkte på fugtig 
såjord (fordeles jævnt) hvorefter de dækkes med et tyndt lag af såjorden og trykkes let an. Jævn 
fugtighed og jordvarme fremmer spiringen. Efter 2 til 5 uger viser de første spirer sig. Ofte vil der i 
ugerne derefter komme efternølere. 

Placering / lys: 
Gardenia elsker at stå på en lys vinduesplads uden den varme middagssol. Fra maj til september er en 
placering i det fri i halvskygge også en mulighed. Undgå tør luft og placering over en radiator eller tæt på 
anden varmekilde. 

Gødning og vanding: 
Det er vigtigt at anvende afkalket vand eller bedst regnvand. I mangel af andet kan mineralvand også 
anvendes. Hold den altid jævnt fugtig, men undgå den sopper i vand, da Gardeniaen ellers har tendens til 
at smide bladene eller få gule blade ved for våd jord. For at sikre tilstrækkelig forsyning af næringsstoffer 
tilføres den, fra forår til efterår, bonsaigødning hver 2. uge. 

Beskæring: 
Så snart de små planter har fået 6 til 7 bladpar kan disse skæres tilbage til 2 bladpar. Når Gardeniaen 
blomster første gang, da først beskær efter blomstring og da beskæres tilbage i gammelt ved og derefter 
lade det vokse igen. 

Jord: 
En færdig mikset bonsaijord til indendørsbonsai, sphagnum og sand blandet i forholdet 1:3:2 er det 
optimale vækstmedie for det lille træ.
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