
Bonsaje na jaře 
 
Začátek jara je náročný také pro pěstitele 
bonsají – miniaturizovaných dřevin (obvykle 
stromků) pěstovaných v keramických miskách. 
Po zimě je třeba všechny stromky v miskách a 
na záhonech dobře zalévat a přihnojovat 
plnými nebo i kombinovanými běžnými 
hnojivy. Dávkování se volí podle návodů nebo 
se použije koncentrace mírně nižší. Náročnější 
je roubování stromků, zakořeňování řízků se 
zlepší a urychlí aplikací vhodného stimulátoru. 
Dobré je všechny rostliny důkladně 
prohlédnout, odstranit nevhodně rostoucí 
větévky a vyřezat proschlé, namrzlé a 
zalomené. V případě nálezu škůdců je 

samozřejmý postřik. U listnáčů je vhodný preventivní postřik proti chorobám a škůdcům ještě 
před olistěním. Při přesazováni se upravuje, pokud je to třeba a v každém případě opatrně, 
kořenová soustava. Do misky, která má být velikostí, tvarem a barvou esteticky co 
nejvhodnější, se připraví zemina, obvykle tvořená směsí zahradní (kompostové) zeminy, 
rašeliny, písku, příp. drnovky a hrabanky, a to v optimálním poměru pro daný druh. Povrch 
zeminy v misce je vhodné pokrýt mechem, aby se zabránilo jejímu vyplavování při zálivce 
nebo prudším dešti.  
 
Po vysazení bonsají do misek je přeneseme na místo, 
kde není celodenní sluneční žár, který by misku 
rozpálil, což by škodilo kořenům. Nejvhodnější je 
ranní svit nebo slunce odpolední. Bonsaje se umísťují 
na police, stoly, terasovité zídky, podstavce aj., 
nikoliv na zem. Samozřejmě tak, abychom je měli co 
nejvíce na očích.  
 
Teoreticky lze k tvorbě bonsají použít všech druhů 
dřevin – některé však lze pěstovat snadněji a jiné 
obtížněji, některé vypadají lépe a jiné hůře. Z jehličnanů se řadí k nejvhodnějším některé 
druhy (a kultivary) borovice, modřínu, jalovce, tisu i cypřišku či kryptomerie. Z velkého 
výběru listnáčů lze přednostně doporučit habr, buk, hloh, jilm habrolistý, vaz a překrásný, 
zelkovu habrolistou a ostrolistou, javor babyku, dlanitolistý a japonský, lípu malolistou, dub, 
břízu aj. Oblíbené jsou bonsaje s nápadnými květy – např. drobnoplodé okrasné jabloně, 
trnka, azalky, kdoulovec, vistarie atd.       
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