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Bonsai - Japansk Rødfyr 
(Pinus densiflora) (udendørs bonsai) !
40 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 Japanske Rødfyr er eventyrlig smuk og en meget 
iøjenfaldende fyr,der vokser langsomt og udvikler en 
skærmformet krone. Japanerne kalder den Tanyosho-Pine og 
de skaber excelente bonsaiformer ud af dette træ. !
Nålene er mellem til mættede grønne og faste. Den udvikler 
mange små kogler der ofte sidder i klynger. Japansk Rødfyr 
tåler vind, tørke og kulde ned til -20° C. Ved for kraftig vanding 
bliver nålene gule. !
Oprindelse: 
Pinus densiflora er hjemmehørende i Japan. !
Formering: 
Denne art tilhører koldspirerne og behøver derfor frost for at nedbryde de spirehæmmende stoffer i frøet. 
Læg derfor frøene i skål med sand som stilles i en fryser i en uge. Efterfølgende sættes frøene i en dybde 
af 1 cm i fugtig såjord eller sandholdig jord. Såbakken sættes herefter køligt og holdes jævnt fugtig. Til 
begyndende spiring går der 3 til 10 uger. 2 måneder efter spiring skal de små frøplanter prikles 
(omplantes). !
Placering / lys: 
Japansk Rødfyr foretrække lyse til solrige placeringer. !
Gødning og vanding: 
Det lille træ behøver kun lidt vand. Vand kun når jorden er næsten tørret helt op. Fra marts til oktober 
tilføres flydende bonsai-gødning hver 3. uge. !
Beskæring: 
Gennem vækstfasen afplukkes for lange skud og de nye lys på de mindre skud afkortes med 1/3 del. Ca. 
hvert 2. år skæres grenspidserne lidt tilbage. Ved det begyndende efterår fjernes gamle nåle og 
overflødige grene. !
Jord: 
Stenrige og sandholdige jorde såvel som færdige bonsaijorde til udendørsbonsai er egnede 
dyrkningsmedier. Jorden skal i ihvertfald være godt drænende.
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