Zomerverzorgingvan bonsais.
doorCallebautEric

Op vnldag 22 augustus werden bonsais het
thema. De spreker probeerde ons diets te
maken dat er geen algerneneregels bestaan
voor bonsaiverzorgingdoch dat alles ofhangt
van de omstandrgheden.

We onderscheiden
drie delen.
algemenesitueringvan de problemen
de belangrijkstedoelstelling is onze
plantente latenoverleven
pas daarnagaanwe ook denkenom ze in
eenidealevorm te knjgen ofte houden

I.Algemeen.

groveindeling:
planten
bladverliezende
groeneplanten
fel bloeiendeplanten
Vruchtdragende
planten
groenblijvendebladplanten
Naaldbomen
Naaldverliezende
planten
Naaldhoudende
planten
Schubvonnige
bladelen

l. De zomerverzorgingis ook een dagelijkse
verzorging.
Zoals gedurendehet gansegroeiseizoen
moet. zeker in de zomer. de verzorgingdagelijks
geschieden. De dagehjkse watergift. ook b1i
regenweer,
is onontbeerhjk
evenalsde wekelijkse
bemestingen controleop aantastingen.
2. De indeling wordt enkel gemaakt omdat er
specifiekeomstandigheden
zijn die enkele tijd
gelijk blijven.
Drt is een zeerzwakkebindregelomdathet weer
nogal wisselvallig is en er zich behoudens
uitzonderingengeen stabiele omstandigheden
voordoenin Noord-WestEuropa.
3. Alle planten reageren niet gelijk op deze
omstandigheden.
Door de grote verscheidenheid aan
plantensoorlen"
die we gebruikenals aanzetom
eeneenbonsaite vormenkunnenwe ook hier geen
lryntrekken
4. Alle plantenstaanook niet in dezelfdepot en
substraat.
Naargelang
de inzichtenen mogehjkheden
van de
liefhebberworden de bonsaisin vele soofien
substtatenen pottengeteeld.
5. rrVevallen dus noodgedwongen
terug op een

Il.Onze plantenin levenhouden.
Het eerstewat we zullenproberenis onzeplanten
in levente houden.Pasdaamakunnenwe er ook
aan denkenze in de gewenstevon-nte krijgen. De
Engelsenzoudenzeggen'First
thingsfirst'.
De weersomstandigheden en bedreigingen
blijven niet gelijk.
Naargelang de weersomstandigheden
steken
verscheidene
bedreigingen
de kop op.
Vochtig en warm geeftwitziekte:
Gernatigdewatergift
Brjkornendevoeding
Behandelen
tegenwitziekte
Vochtig, matig warm en bewolkt geeft cicaden,
bladluizen,mineervliegenen roest
Gematigdewatergifi
Gernatigdevoeding
Behandelen
tegeninsectenoln overdracht
van ziektenen schadedoor ltaat tegente
gaan.
Afwisselend vochtig warm en koel geeft
(mozaiek)
virusbesmettingen
Vocht en voedingtoedienenvolgensde
omstandigheden
Behandelen
tegenmozaiekziekte

Droog en warm geeft uitdroging en aantasting
door spint.
Regelmatig de bladeren benevelenverdrijft de
spint. wat de plant echtervatbaarder
maaktvoor
schimrnelsindien de bladerenniet snel genoeg
opdrogen.Spint kornt zeerveel voor op coniferen
en rn het bijzonderin hagenomdathet er wann"
tochtvrrj en droog is. Plaatsdus de bonsaisniet
tegen (conifere)hagen
en behandeldezc.laatse
regenmatig
tegenspint.
Profzlactische
behandeling
eindrnei.begirr.julien
eind augustus.
Beschennentegen[-lV kan door de rniddagzonaf
te schermen.Een ochtend-en avondzonis ideaal
voor onzeplanten.
De meestebladval wordt veroorzaaktdoor roest.
Orn uitbreidingvan dezeschimrnelnfectietegente
gaanzullenwe de aangetaste
bladerenverwijderen
en vernietigendoor verbranding.
Cicadenbrengenveel ziektenover, onderandere
roest.ZU vorïten als het ware de voorbodevan de
nakendeziekte over een incubatietrldvan een tot
anderhalvernaand.Het bestn;denvan de cicaden
is dus fundamenteelvoorbehoedend.
Stammen kunnen misgroeiïngenvoÍrnen door
directelrcht-inval ( vooralbeukachtrgen).
Warm, vochtig en donker weer
doorschieten.
Oplettenmet watergift
Stikstofgiftbeperkenl0-l t)-I 0

I)e wurmte droogÍ uiI.
*Hogereverdarnpingvraagtrneerwatel'
indien er geenwind is. is er toch rninder
verdamping
*rnosneemtveelwaterop en laat het langzaarnlos
en is eenidealevochtregelaar
*besploei niet alleen de plant doch ook de
omge\.'rng
om vochtigklimaatte scheppen
bladsnoeiis gevaallijkerbij nat weerdan
bij warm weer.
*Bladwand-versterkende
middelen verhinderen
overmatige
verdarnping.
*lngevretenbladerenzullen snellerverdrogenen
afvallen: gezondereactie
*liale bornen verbruiken zeeï weinig water
:kontroleerde grondvochtigheid
en geef
niet teveelwater om de rvortelsniet te
verstikken.
Het licht
Lic'htycrhoogtheÍ ntcíuholistrrc.
Niet alle licht verhoogthet rnetabolisme
alleen
bepaaldefrequenties
van blaurv licht
Rood licht heeft eenopwarmendefunctie
De kleur van de trladerengeeftaan rvelk licht de
plantopneemt

geeft

III. De belangrijksteelementen
De warmte.
De warmtc verhoogt heÍ metuholisme:
*snellere
groei
*meer voedselverbruik
= recht evenredig
met het kwadraatvan de gerniddeldetemperatuur
I 0' geeft l0x l0= 100(normalesituatie)
20" geeft20x20: 400 dus 400:100: 4 maalmeer
voedselnodig(rnlnl7o - max 27o)
Bij 30" 30x30: 900 dus 9 maal meer voedsel
nodigdanbii 10"(min 25'- max 37" bv in sen'e)
Slechts2 maalmeervoedselnodigdanbij 20'
De berekeningkan gemaaktworden vanuit l0o
Celcius. Om veilig te spelen nemen we twee
derden l'an de toename De exfi'a voeding moet
gebeurenin meer voedingsbeurten
en zeker geen
sterkeremestconcen0'ati
eI I

Lic'htkun de plunt schaden.
Bepaalde korle LiV fi'actieskunnen de plant
schaden
Veel licht wordt omgezet in opwannend
lR (infra-rood)
Een plant in de volle zon moet dus een goede
ventilatiehebbenen veel vocht kunnen
verdampen
Wille vttnclenveerkaalscnde tnce.slc
.frcquenlias
het volledigespectrunlvornrt wit licht:
aenpri.smalaat ons dezekleurenzien
de hemelziet er blauw uit omdatbepaalde
frequenties
erurtgefilterdzijn
de plantenontvangendus geen wit licht
dochblauwachtiglicht
om dat te benadrukken doen de
zeepproducentenblauwsel bU de was voor
"schitterend
wit"
er bestaanfoliesrnetblauwomzetterom de
plantenbeterte latengloeien
het is geengoedideeom de bomenop een
witte tafel of voor eenwit schermte zetten

l)e hluclerenvun de honten veerkualscngruten
lic'ht
de goedefrequentieszijn eruit gefilterden
groeit
er nietsonderde bomen
daarom
we zetten de bonsais enlel onder een
groenschennindien het morgen- en avondzon
toelaat
insectenuit de bomenkunnenook onze
plantenaantasten
laat
een gÍoen gaasdoekals zonnescherm
door de mazen309/ozonlichtdoor
l)e plantangroeiennaar hct Iit'ht.
Daarommoetenwe ervoor zorgendat de
l i c h t i n v anl i e te e n z i j d iigs

zuurstofwateraanhet watertoegevoe-ed
l,ucht.
I nc'hl brengt voedingsstoflenaun
koolzuuris voor de plant eenvoedingsstof
door de lucht
en wordt aangebracht
Luc'hlt,ocrt vcrdamping4
brj te vochtrgeatmosfeertredenziektenop
bg rvarm weer treedt verhitting op bij
ventilatte
onvoldoende
u/
In<'ht voer[ alvalg,as.sen
overdagts dat zuurstof
's nachtsis dat koolzuuren water(darnp)

Water.
tr4-dtt't'
t.\ntxilzkcliik r(,()rgroct
de plant maakt uit water en koolzuur
suikersen zuurstof
l)c :uurtegractdvun hcl waler rs helungri.lk
bij een te hoge zuufiegraad" teveel
en kan
calcium,wordthet koolzuurgeneutraliseerd
plant
groeien.
niet
de
ltel v'ater is hclangriik
l)e tantparalurtrycu?
bi.i hoge temperatuur kan er minder
koolzuurworden opgelostin het u'ater
ook zuurstof wordt verdreven uit het
water'.
De u'ofiels hebben zuurstof nodig. die
opgelost is in het water'.want zii zitten in het
donkeren ademenduskoolzuuruit en zuurstofin
I)e uiív'i.sselingvan gassen in hct v'aler mocl
nutgali.lkhlilvcn
dus geventileerdsubstraat
koel substraat
beluchtregenwatergeven
en verlucht
als alternatiefgeneutraliseerd
leidingwatergeven
benevelen is altiid beter dan grof
beregenen
gewoongietenis uit den boze

ltc'ht voart rochtigheidaun
houdende vochtigheid
de luchtstrorningen
op peil

Voeding.N-P-K-Mg
stíkstd - N
lente
groeien
bloedmeel
nitraten
amrnoniakis giftig voor de planten
Fosfor- P
zomer
bloeien
vertakkenen flne beworteling
beendermeel
fosfaten
Potasof Kalium - K
herfst
verhouten
voedselopslag
vinasse-ertract
en rnoeiliik
is watetoplosbaar
kaliumoxide
stof
te bindenop rvaten'esistente
Vloeibare meststoffen ziln nlet op calciutn
gebonden

Hel watcr laat de v'rtrlcl.rademen
de wortels zlin enkel gediend met
zuurstofnjkwater
kwekerijenwordt zelfs
in de professionele

Gecoate meststoffenziin systeemdat i<leaalis
voor de planten(Osmocoated)

Voedingskeien
zrjn zeergoed voor bonsaisdoch
missenpotas
Organischemeststoffenzijn prachtig doch laten
zich rnoeilifk doseren.
Er bestaanwel vloeibaremeststoffenvan
biologischeoorsprong

IV. Practischebespreking.
Het opmakenvan eenplanning
Het volstaateen planning op te maken voor elk
van de vier groepenbomen:
bladverliezers
bloeiers
vruchtbomen
naaldbomen.
Snoeienin de zomer
Bladverliezende
bomen
l,'lacíawtrm.snoeikomÍ de rnclerhoutl.s.yrutai.
terugsnoeien
op fwee knopen
I ;ttncÍi oneI e hIad.snoei
top ontbladerenom onderstetakken te
stimuleren
Schttonhei d.shIatl.snoai
nooit meerdan een derdevan de bladeren
tegelijkwegsnoeien
watergiftmet eenderdeverminderen
Acer.sof l,.stloornen
de nieuwe toppen wegnrjpen om
vertakkinÍrte bevorderen
I'requentre
om de veertiendagenin het begin van het
groeiseizoen
maandelijks
tijdensde zomer
wekelijksbij Esdoomen
Voorjaarbloeiers
Wac'htcnmct .ynoeicnlol lot tra hel hlocien
verder onderhoud zoals brj de gewone
loofuomen

Vruchtbomen
,\mteiennu hloai
Onderhoudxnl.s hi.ldc gavone loofhomen
de takkenslechtseen maal terugsnoeren
beginaugustusom de vruchtvonningvoor
volgendjaar te beschermen
Slecht.som hcl jaur dc .snoeic'onc'entrcnop dc
vntch/an en op clttvrtrnt.
Andersgaatde boom uit rnodel
Wakaliikshamcst(,n
( )varhril ige t,ntt'hten vanr i.jdaran
'l'a
grotc vruchtenrcnrijdaren
Zonrcr.sn<te
i hegi n ougus ttts
Naaldbomen
L'orntv,a.y
thcid
overhet algemeen
komener geennieuue
knoppenop de uitgegroeidetakken
bij nieuwgroeikomener toch knoppenop
de onderliggende
knoop bij terugnrjpen
.)rrnipari v'orclengeplukt
visgraadvonnige bladeren worden
teruggeplukt
orn bruinekniprandente vermijden.

Tot zoverde schematische
samenvafting
van wat
er dezeavondwerd ver-teld.
Het tweede gedeelte rverd vooral gevuld met
practrsche
raadgevingen
waarbij ook Sadizich niet
onbetuigdliet.
Enkelecursistenhaddenboornpjesmeegebracht
om er uitleg over te r,ragen. Jiirgen
verontschuldigde
zich over de toestandvan zijn
boornpies,maarze warenten minste in leven.Hij
is ondertussen
aÍgestudeerd
en de tijd die hr1aan
z{in studies moest besteden is de beste
verontschuldiging
die er bestaat.
We wensenook onzeanderestudentenveel succes
rnethet vewolgvan hun studiesen hopendat ze in
de moeilijke momententot bezinning kunnen
komenbij hun bonsais.
Onder anderede thema'svan deze vergadering
rvordenverderuitgewerkten zullen tn gebonden
vorn ondereigenbeheerworden uitgegeven
Eric

