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Bonsai - Europæisk Lærk 
(Larix decidua) (udendørs bonsai) !
75 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: 
Dette elegante, sommergrønne, hårdføre og meget 
tilpasningsdygtige nåletræ er ideelt som bonsai-kultur. Det er 
også særligt skattet hos bonsai nybegyndere. !
Den Europæiske Lærk byder sig til med dens lysegrønne, sirlige 
nedhængende grene og nåle. Lærken taber, i modsætning til 
mange andre nåletræer, dens nåle om vinteren. Desto ældre 
træet bliver, desto mere interessant bliver den ru bark på 
stammen. Den højeste alder regnes for at ligge på op til 800 år. 
Gennemsnitsalderen er på 200 til 500 år. !
Oprindelse: 
Den er hjemhørende i de mellemeuropæiske bjerge. Den vokser i Karpaterne, Alperne og Sudeterne.  !
Formering: 
Frøene lægges i fryseren i 2 til 3 dage og derefter sås de i svagt gødet bonsai jord eller såjord. Frøene 
fordeles godt og dækkes med et tyndt lag af jord, der trykkes til og herefter holdes der en jævn 
fugtighed. Efter spiringen skal frøplanterne vokse i 3 til 4 måneder i såjorden. På den måde bliver 
rødderne kraftigere og omplantningen vil forløbe lettere. Spiringen følger efter 2 til 6 uger. Kimplanterne 
udvikler 4 til 8 kimblade og vokser det første år 10 til 20 cm. !
Placering / lys: 
Den Europæiske Lærk har behov for en lys til solrig placering. !
Gødning og vanding: 
Gennem vækstperioden skal der vandes hyppigt. Bedst hver 2. til hver 3. dag. Jorden skal altid være 
fugtig, men ikke våd. Fra april til slut september tildeles den bonsai gødning hver 14. dag. Om vinteren 
vandes sparsomt og små bonsai træer beskyttes mod stærk frost. !
Beskæring 
I vækstperioden skal de nye skud på sidegrenene og på stammen plukkes af. Om vinteren kan de fine 
kviste og grene formbeskæres. Årligt bør der også foretages en beskæring af roden. !
Jord: 
Som vækstmedie egner sig en god færdigmikset bonsai jord. En god selvblandet jord kan bestå af 50% 
leret/lerholdig jord, 25% sand og 25% godt drænende enhedsjord og den kan anvendes problemløst.
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