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Bonsai - Trespids Ahorn 
(Acer buergerianum)(udendørs 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: 
Acer buergerianum er et løvfældende træ og i Japan er det et 
af de mest populære bonsaitræer fordi dets blade er små, det 
tåler tørke og fordi det er godt at dyrke i et stenlandskab på 
grund af dets særlige rodsystem. Dette modstandsdygtige træ 
har fra naturen en opret vækst. 

På dens hjemegn er den en meget værdsat som allétræ. 
Farvepragten om efteråret er meget smuk da den skifter fra 
grøn til gul-ornge og over til rød. 

Oprindelse: 
Trespidsahornen er hjemmehørende i Asien og Japan. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene er endnu ikke stratificeret og skal derfor 
ligge i køleskabet elller fryseren nogle dage. Efterfølgende lægges frøene i blød i rumvarmt vand natten 
over. Dernæst sættes frøene i en dybde af 0,5 cm i fugtig såjord. Frem til begyndende spiring kan der gå 
mellem 6 til 14 uger. Frøene spirer langsomt og uregelmæssigt.  
Bare ikke giv op! 

Placering / lys: 
Frøplanterne beskytes mod direkte sol. Senere i træets liv er solen meget velkommen. Frøplanterne må 
ikke holdes for våde da de fine rødder ellers kan rådne. Selv om det lille træ er vinterfast behøver 
rødderne vinterbeskyttelse. Træet / rødderne er meget ømfindtlige over for for meget vand i 
vintermånederne. Derfor skal der kun sjældent vandes. Ved temperature under -10° C skal træet også 
dækkes med sphagnum, halm eller kvas.  

Gødning og vanding: 
Trespidsahornen har gennem vækstsæsonen brug for en godt drænende jord og meget vand. Ideelt til 
vanding er regnvand eller afkalket vand. Fra april til september gødes godt med flydende bonsaigødning 
hver 2. til hver 3. uge. 

Beskæring: 
Gennem vækstsæsonen kan der til stadighed foretages en tilbageskæring af nye skud til to bladpar. Om 
sommeren kan der også foretages en klipning af bladene. 

Jord: 
50% godt drænende havejord, 25% sand og 25% humus.
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