Chrysanten als bonsai.
Chrysanten kunnen in velerlei stijlen worden
getraind. Zowel de Hokidachi (bezemstijl), de
Tachicki, de Kengaï als de Ishisuki kunnen
worden toegepast. De cascade wordt trouwens in
de streek van de Loire regelmatig toegepast in
de vorm van “hangchrysanten” op de balkons en
aan de vensters. De techniek doorvoor is
eenvoudig: men laat de uitgegroeide planten
licht verwelken tot ze slap hangen. Daarna
begint men weer water te geven en houdt de
stam naar beneden. De nieuwe okselscheuten
richten zich op en bloeien op de uiteinden. Het
resultaat is prachtig.
Chrysanten zijn kortedagbloeiers en kunnen
gemakkelijk gestekt worden.
Om mooie vertakkingen te krijgen knijpen we
de top van de ent uit zodra ze goed aan de groei
is. Vermits het een snelgroeiende plant is zullen
we ze in een gewone pot planten en om de twee
weken meststof toedienen. Wanneer de pot goed
beworteld is snoeien we de wortels 1/3 terug,
gaan we op een pot met grotere maat over en
wachten 3 weken met bemesten. Dit gebeurt drie
keer tussen maart en augustus. De chrysant
houdt van de zon doch vreest de wind.
De vorm kan gegeven worden door uitsluitend
de ongewenste groeipunten uit te knijpen.
De takken zijn broos en dienen voorzichtig
opgebonden te worden. Het is aangeraden de
plant lichtjes te laten verwelken alvorens tot de
behandeling over te gaan en steeds bij de voet
van de stam te beginnen zonder te strak aan te
spannen.
Omdat de plant sterk groeit en verhout moeten
de binddraden na veertien dagen verwijderd
worden.
In september beginnen de dagen flink te korten
en vormt onze chrysant bloemknoppen.
Nu zullen we 2/3 van de wortels wegsnoeien en
de plant in een bonsaischaal met verse teelaarde
zetten. De bloemtrossen moeten uitgedund
worden zodat de bloemen mekaar niet
verdringen wanneer ze openbloeien. Hoe minder
bloemen worden overgelaten, hoe groter ze
worden. Het komt er dus op aan een geschikte
soort te kiezen en de verhouding tussen de
grootte van de bloemen en de plant in evenwicht
te houden.
Wanneer het bloeiseizoen voorbij is verwelkt de
chrysant zonder evenwel te sterven.
Hij verdraagt geen vorst en zal overwinteren in
een gewone teelpot bij een temperatuur van

ongeveer 10°C op een klare plaats.
De volgende lente herbeginnen we de hele
procedure. Op die manier kunnen we
verscheidene jaren genieten van onze
chrysantbonsai. Dit belet ons niet andere
proeven te doen en een grotere plant te kweken
met forsere stam. Dit kan de verhouding met
onze bloemen en bladeren ten goede komen. Het
gevaar daarbij is dat we gemakkelijk een
hoofdtak kwijtspelen. Om dat te verhinderen
zullen we zeker de plant voorbehoedend moeten
behandelen tegen witziekte en aantasting door
insecten en spint. Een grotere plant moet ook
tijdens de winter aan de groei gehouden worden
en zal dus hogere temperaturen (15°) vereisen.
Als dank zullen we dan ook lentechrysanten
terugkrijgen.
Willen we chrysant op een rots planten, dan
zullen we de wortels niet terugsnoeien doch op
een rots in een diepe pot planten. Om de wortels
extra te laten ontwikkelen zullen we
bodemwarmte en vochtigheid moeten voorzien.
Daarom zullen de de pot isoleren met een
plasticzak, die we rond de stam dichtbinden.
Rondom brengen we een laag krantenpapier aan.
Beetje bij beetje verwijderen we na verloop van
tijd de aarde tot de wortels voldoende ontbloot
zijn. We zullen dus een pot moeten nemen die
groot genoeg is ofwel een afbouwsysteem als de
houten compostbak moeten gebruiken. Plastic
potten hebben het voordeel dat ze plant
gemakkelijk laten uitnemen en terugplaatsen.
Anderzijds zullen we over het algemeen de pot
na elke behandeling een stuk moeten onthoofden
om geen wildgroei vanuit de wortels te doen
ontwikkelen.
Oktober en november geven ons de kans heel
wat mooie variëteiten op de kop te tikken en
stekken te nemen of uitgebloeide planten te
recuperen. Sommige zijn door hun groei bijna
voorbestemd om tot bonsai te worden gesnoeid.
Grote bloemen en specimen met reuzenbladeren
komen natuurlijk minder in aanmerking.
Al bij al zijn chrysanten goedkope
oefenobjecten voor beginnende bonsaifanaten en
voor elkeen die eens een goedkoop experiment
wil wagen.
Ik wens je een goede keus en veel succes.
Arboretus.

