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Bonsai - Kinesisk Elm 
(Ulmus chinensis) (indendørs bonsai) 

30 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: 
Elmen er en af de mest skattede bonsai, da den er meget lidt 
krævende i dens pleje og det at den udvikler særligt små 
blade. I over 600 år har Elmen været dyrket som en yndet 
bonsai i Asien. Træet charmere ganske enkelt på grund af dens 
smukke mørkegrønne, små hakkede blade og den krogede 
robuste stamme. 

Kun på køligere placeringer smider den Kinesiske Elm løvet om 
vinteren. Selv sværere pasningsfejl såsom for meget vand 
(vedvarende våd jord) eller en udtørret jord tager en Elm 
virkelig ikke dårligt og regenerere hurtigt igen. 

Oprindelse: 
Hjemegn for denne stedsegrønne Elm er Kina og Taiwan. 

Formering: 
De lette, flade frø lægges i blød natten over i rumvarmt vand, hvorefter de fordeles let på fugtig såjord 
og dækkes med et tyndt lag såjord. Ved en temperatur på 20° til 24° C følger spiringen efter 2 til 5 uger. 
Lad de unge planter vokse i såbakken til en højde af 7 til 10 cm. Så har rødderne haft tid til at vokse sig 
kraftige og robuste. 

Placering / lys: 
Indendørs er en placering lyst og solrigt i nærheden af et vindue egnet. Fra midt maj og til slut oktober 
kan denne elm også placeres udendørs. Før den første frost skal den tages ind igen og placeres på dens 
sædvanlige plads. Den overvintres bedst ved en temperatur på mellem 6° og 22° C. Dertil skal der 
sørges for nok lys og luft så den ikke får et skadedyrsangreb. 

Gødning og vanding: 
Før hver vanding skal rodklumpen tørre let op. På varme dage er det meget effektivt at dykke 
bonsaiskålen med rodklump ned i noget regnvand så begge dele kan suge sig rigtig gennemvåde. Fra om 
foråret skal den forsynes med flydende bonsai-gødning hver 2. uge. Om vinteren række det med gødning 
hver 6. uge. 

Beskæring: 
Det er anbefalelsesværdigt i gennem vækstsæsonen, at tilbageskære de nye skud til 2 til 3 blade så snart 
der er dannet 8 til 10 blade på et skud eller hvis skuddet har begyndende veddannelse. 

Jord: 
Egenet jord er en færdig indendørs bonsai jord eller et miks af ler, sphagnum og sand i forholdet 2 : 1 : 
1. 

Omplantning: 
Den bedste tid for omplantning er i det begyndende forår og med 2 til 3 års intervaller. 
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