Bonsq,ix
Preventievebehandelingen.
Bonsaisvallen bijzondergemakkeliikten prooi
aan verschillendeziekten en aantastingen.De
zeer beperkÍegroeiruimtewaarin dezeplanten
moetenovedevenis daar de grootsteoorzaak
van. Het aanbod van voedsel en vocht
schommeltsnel en de invloed van het weer is
ook veel groter dan op een boom in de volle
natuur.
BU eenaanvaldoor insektenwordt vluggereen
groter gedeelte van de biomassa aangetast;
turintig blaadjesmakenal vlug l0%lurt van het
gehelebladbestand.Ter hoogtevan de wortels
vindenwe dezelfdesituatietenrg.
Toch kunnenwe niet zeggendat de boompjes
drastischuit hun evenwicht worden gebracht
wiltneer ze buitenwordengehouden.Tropísche
plantenin eenseffeof woonkamerdaarentegen
krijgen het harder te verduren. De
luchwochtigfoeid
is er niet steedsop peil, hetgeen
één van de belangrijke elementenis die een
zware stressbii de plantenkan uitlokken. Net
zoals bd mens en dier veroorzaaktsfiess bij
plantan en verhoogde vatbaarheid voor
aantasting.
De voedselvoorziening
en watertoevoerzijn een
tweedemoge$kebron van stress.
Algemeenkrmnenwe stellendat stressontstaat
lvanneerde omgevingniet is aangepastaande
groeivereisten
van de plant. Als we alleseensop
een rij$e willen zettenhmnen we de volgende
elementenonderscheiden:
1. De atmosferischeomgeving.
De luchwochtigheidearde temperaturnmoeten
aangepast
ajn.
Het aantalrrrenbelichtingmoetjuist zijn.
2. De voedingsomstandigheden.
De voedsel- en watergiften moet in
overeensternming
zijn met de groeifasevan de
plant en haarkarakteristieken.
Het grondmengsel
moet overeenkomen
met dat
uit de naturulijkeomstandigheden.
3. De direkte omgeving.
Door andere plantan en toestellEn uit de
omgevingkan de plant bernvloedworden.
Mosrangtbeterwaterop daneennaaktebodem
en houdt het substraatop een gelijkmatige
vochtigheidsgraad.
Onkruidtreedtin ooncurrentiemet de bonsai.
'Warme,
droge convectiestromen van
verwarnringstoestellen
drogende bladerenuit.
Hetzelftle effect krijgen we op een tochtige
plaats.
Teveel schaduw of zon kan veel schade
aanrichten.
4. I)e behandeling
van de planten.

Snoeienenplukkenvande bladerenverwondtde
plant.Het is daaromnodig dezetechniekenenkel
op het geschikte moment toe te passen en
desnoodsin verschillendestappen.
Verpottenen veranderenvan standplaats
kunnen
ook hachelijkeondernemingen
zi1in.
Zo kan het interessantzijn de orientatievan de
pot te merkenzodatde plant steedsin dezelfde
positie sOaat
ten opzichtevan de zon. Enkel bij
totaal onevenwichtigegroei krmnEnwe van dat
princiepe afririiken om de plant een betere
groeikanste gunnen. Een andere standplaats
heeft dikwijls eenveel betereffect.
5. Aantastingendoor insecten.
trnsecten
voelenaanen ruikenwelkeplanteneen
gemalkelijkeproei zijn.
Warureerbovenstaande
puntenoptimaalwerden
uitgevoerdwordt de kans op aantastingreeds
veel verminderd.
Indien het toch zover komt, grrjp dan
oruniddellijkin. Het is altijd betereenaangetast
bladwegte knippenen te vernietigendanzware
chemischemiddelente gebruiken.Alleen als de
aantasting
algemeenis of de vonn van de bonsai
dreigt te vernietigen grrjpen \ile naar der,e
middelen.
6. Aantastingendoor schimmels,bacteriënen
virussen.
Vermits deze organismen moeilijker te
localiseren njn moet dratisch worden
ingegrepen.
Voor schimmelskan een andere standplaats,
gecombineerdmet chemischebehandelingeen
uitkomstbieden.Roestziektezit in de bladeren
en vereist wegsnoeienen verbrandenvan de
aangetaste
bladeren.
Bacteriënen vinrssenverspreidenzich over een
belangrijk gedeeltevan de plant. Soms helpt
terugsnoei, meestal helpt enkel volledige
vernietigingom overslaannaarandereplantente
voorkomen.
Steedsconfrolerenlve of er geenwaardplanten
van de ziektenoflen insectenin de buurt staan.
Deze moeten tezelftlertijd behandeldworden,
zonietis oneeingreepnutteloos.
7. Onhygiënische
omstandigheden.
Afgevallen bladeren, dode takke4 andere
rottende materialen, moeten verwijderd,
respectievelijkbehandeldworden. Zq a'1nde
oorzaakvan veel onheil.
8. Concurrerendeplanten.
Gras, onkruid eÍr levermos zijn ongewenste
gasten.Zij nemenvoedselweg of stikken de
plant.
Arboretus.
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