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Bonsai - Kinesisk Ene
(Juniperus chinensis) (udendørs bonsai)
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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.
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Værd at vide:
Den Kinesiske Ene regnes til de stedsegrønne nåletræer, vokser
i klipperige bjergegne og er udpræget robust. Da den
problemløst tåler længere tørke, varme såvel som stærk frost
er Juniperus’en også for bonsai begyndere en elsket plante.
Den rene bark har en vidunderlig rødbrun farve og nålene er
glinsende grønne.
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Den Kinesiske Ene kan med undtagelse af en enkelt stilart
formes i alle stilarter. Da stammen og grenene er ret fleksible
lader det lille træ sig forme godt og der findes bonsai
eksemplarer af Kinesisk Ene der skulle være knap 800 år gamle.
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Oprindelse:
Dens oprindelse ligger i Asien. Der vokser den overvejende i Japan og Kina.
Formering:
Denne art regnes til “koldtspirenderne” og behøver frost for at få aktiveret kimen. Læg frøene i en lille
skål med sand og sæt dette i fryseren i 1 uge. Derefter sættes frøene i en dybde af 1 cm i fugtig såjord
eller sandholdig jord, der holdes jævnt fugtigt og placeres koldt. Indtil spiring kan der gå 3 til 10 uger.
Efter 2 måneder kan planterne prikles (omplantes enkeltvis).
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Placering / lys:
Den Kinesiske Ene tåler fuld sol og skal kun om sommeren have skygge.
Gødning og vanding:
Gennem vækstsæsonen skal den Kinesiske Ene vandes rigeligt, idet den hele tiden vokser. Ved tørke
udvikler den sig særdeles langsomt. Træet tåler kalkholdigt vand henholdsvis hårdt ledningsvand.
Overbruses af og til i tørre perioder.
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Beskæring:
Hvis nyvæksten er meget ens kan skudspidserne “plukkes” ellers kan skuddene beskæres igennem
vækstsæsonen.
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Jord:
Anvend enten færdigblandet jord til frilands bonsai eller miks selv en godt drænende jord bestående af
25% lergranulat, 50% enhedsjord og 25% lige dele sand og kisel.
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Tips:
På trods af vinterhårdførheden SKAL træet være plantet, uden skål, i jorden i gennem vintermånederne.
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