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Bonsai - Taiwanesisk Rødfyr 
(Pinus taiwanensis) (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: 
Denne sjældne art fyr forefindes udelukkende i Taiwan og den 
egner sig fremragende til bonsai formgivning. I naturen vokser 
den i klippespalter i 800 meters højde og opefter i bjergene. 
Den udvikler lysende grønne og faste nåle. Ofte ses den vokse 
hængende horisontalt ud fra klippe fremspring og trives der 
alligevel på trods af den begrænsede og magre jord. 

Væksten er meget langsom. Dette bevirker dog et unikt og 
elegant udseende. Da træet i bjergegnene udsættes for 
vedvarende vind er stamme og grene ganske fleksible. På 
hundrede år når træet kun en højde på 5 til 6 meter, når det 
vokser i klippespalter. 

Oprindelse: 
Pinus taiwanensis er hjemmehørende på Taiwan. 

Formering: 
Denne art tilhører koldspirerne og frøene behøver frost for at de kan nedbryde de spirehæmmende 
stoffer i kimen. Frøene lægges ned i en sand i en skål, der stilles i en fryser i en uge. Efterfølgende 
sættes frøene i en dybde af 1 cm i fugtig såjord eller sandholdig jord. Såbakken stilles køligt og holdes 
jævnt fugtig. Frem til begyndende spiring går der 3 til 10 uger. 2 måneder efter spiring kan de små 
frøplanter prikles (omplantes). Pas på ikke at beskadige de små rødder.  

Placering / lys: 
Taiwanesisk Rødfyr foretrækker lyse til solrige placeringer. 

Gødning og vanding: 
Det lille træ har et lille behov for vand. Vand derfor kun når jorden er næsten tørret ud. Fra marts til 
oktober tilføres bonsaigødning hver 3. uge. Gød kun på fugtig jord.  

Beskæring: 
Gennem vækstsæsonen knibes overlange skud og de nye lys på de små skud afkortes med ca. 1/3. Hvert 
andet år beskæres grenspidserne lidt tilbage. Fra det begyndende efterår kan gamle nåle og overflødige 
grene fjernes. 

Jord: 
Jord med højt indhold af sand eller småsten såvel som færdig mikset jord til frilandsbonsai er egnet. 
Vigtigt er det, at jorden har en god drænende evne.
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