
Vertaling	  Les	  8	  augustus	  	  2014	  Bonsaiblad	  Satsuki	  Kenkyu	  
Geschreven	  door	  Isamu	  Enomoto	  (officieel	  lector	  van	  de	  Japanse	  Satsuki	  vereniging)	  .	  
Handleiding	  om	  Satsuki	  azalea’s	  te	  kweken	  en	  te	  vormen	  in	  alle	  stijlen	  van	  jonge	  planten.	  
In	  deze	  les	  8	  wil	  hij	  u	  leren	  hoe	  van	  een	  sapling	  die	  u	  zelf	  heeft	  gekweekt	  een	  bonsai	  te	  maken.	  
	  
Les	  8	  Hoe	  maken	  we	  een	  bonsai	  van	  een	  zelf	  gekweekte	  sapling.	  
De	  saplings	  die	  gebruikt	  werden	  als	  basismateriaal	  in	  de	  voorgaande	  lessen	  kwamen	  steeds	  bij	  
professionele	  kwekers	  vandaan,	  maar	  deze	  keer	  gebruiken	  we	  een	  sapling	  die	  we	  zelf	  gekweekt	  
hebben	  en	  dit	  is	  geen	  lange	  of	  hoge	  sapling	  maar	  hij	  is	  klein	  en	  dus	  geschikt	  om	  er	  een	  kleine	  bonsai	  
van	  te	  maken.	  
Algemeen	  is	  dat	  je	  geen	  lange	  saplings	  kunt	  kweken	  zonder	  gebruik	  te	  maken	  van	  een	  kas	  daarom	  
zijn	  de	  zelf	  gekweekte	  veel	  kleiner	  en	  korter.	  
Nu	  willen	  we	  laten	  zien	  hoe	  je	  van	  afgeknipte	  scheuten	  saplings	  kunt	  laten	  groeien	  volgens	  de	  
Enomoto	  methode.	  
	  
Er	  staan	  een	  paar	  zaaibakken	  in	  de	  hoek	  van	  de	  tuin	  waar	  een	  aantal	  scheuten	  eerder	  	  in	  gepoot	  
werden.	  

	  
	  
Klaarmaken	  van	  de	  scheuten.	  
Om	  saplings	  te	  kweken	  van	  scheuten	  moet	  je	  scheuten	  voorbereiden	  en	  een	  zaaibak(	  wordt	  hierna	  
verder	  uitgelegd).	  Daar	  de	  scheut	  de	  origine	  is	  van	  de	  sapling	  is	  het	  niet	  overdreven	  om	  te	  zeggen	  dat	  
de	  mate	  van	  succes	  afhangt	  van	  de	  manier	  waarop	  de	  scheuten	  verkregen	  zijn.	  
Knip	  de	  scheuten	  van	  gezonde	  moedertakken	  met	  een	  schaar.	  Je	  moet	  daarvoor	  gelige	  scheuten	  
uitkiezen,	  deze	  heten	  Gojiku	  (groene	  stengel).	  Deze	  zijn	  niet	  altijd	  beschikbaar	  maar	  afhankelijk	  van	  
de	  tijd	  van	  het	  jaar.	  Ze	  worden	  langzaam	  bruiner	  na	  een	  maand	  of	  twee,	  drie	  nadat	  de	  bladknopen	  
open	  gegaan	  zijn.	  De	  nieuwe	  voorjaarsscheuten	  zijn	  lang	  genoeg	  geworden	  om	  af	  te	  knippen	  na	  de	  
bloeitijd	  van	  de	  plant.	  
Daarom	  zet	  de	  heer	  Enomoto	  de	  scheuten	  in	  de	  grond	  halverwege	  juni	  (direct	  na	  de	  regentijd,	  Japans	  
weer).	  



En	  als	  je	  saplings	  wilt	  hebben	  van	  de	  variëteit	  die	  verschillende	  kleuren	  hebben	  neem	  dan	  scheuten	  
die	  niet	  afkomstig	  zijn	  van	  takken	  waar	  diepkleurige	  bloemen	  aanzaten,	  maar	  neem	  die	  waar	  helder	  
of	  lichtgekleurde	  bloemen	  aan	  bloeiden.	  
	  
Uitleg	  foto	  1:	  Allereerst	  de	  scheuten	  selecteren.	  Je	  moet	  scheuten	  nemen	  van	  ouderplanten	  die	  goed	  
groeien,	  lange	  en	  sterke	  nieuwe	  scheuten	  zijn	  niet	  geschikt.	  

	  
Foto	  2:	  Verwijder	  overbodige	  blaadjes	  van	  de	  scheuten	  en	  knip	  deze	  af	  tot	  een	  lengte	  van	  4	  a	  5	  cm.	  
	  
Foto	  3:	  zet	  de	  scheuten	  in	  de	  Kanuma	  grond(	  de	  scheuten	  moeten	  eerst	  een	  uur	  in	  het	  water	  
geweekt	  zijn	  zodat	  ze	  zich	  vol	  konden	  zuigen	  met	  water).	  

	  
Foto	  4:	  	  Voor	  wat	  betreft	  de	  lengte	  van	  de	  scheuten	  is	  4	  of	  5	  cm	  genoeg.	  Als	  de	  scheut	  behalve	  aan	  
de	  top	  nog	  blaadjes	  heeft	  moeten	  deze	  verwijderd	  worden.	  
Hoewel	  de	  afgeknipte	  scheuten	  al	  een	  wat	  bruinige	  kleur	  hebben	  zijn	  deze	  toch	  wel	  geschikt	  omdat	  
ze	  nog	  zo	  zacht	  zijn	  en	  daarom	  goed	  gebruikt	  kunnen	  worden	  voor	  saplings.	  
	  
	  	  
Maak	  een	  plantenbak	  voor	  de	  afgeknipte	  scheuten	  
	  



Met	  deze	  bak	  bedoelen	  we	  een	  plek	  waar	  de	  scheuten	  kunnen	  wortelen	  en	  tot	  saplings	  uit	  kunnen	  
groeien.	  Er	  zijn	  vele	  manieren	  om	  dit	  te	  doen,	  Enomoto	  gebruikt	  bonsai	  potten	  en	  plastic	  zaaibakken.	  
Water	  moet	  makkelijk	  weg	  kunnen	  lopen	  en	  de	  diepte	  moet	  ongeveer	  6cm	  zijn.	  
Alhoewel	  je	  fijne	  Kanuma	  grond	  gebruikt	  is	  het	  goed	  om	  op	  de	  bodem	  eerst	  een	  laag	  van	  2	  a	  3	  cm	  dik	  
doorweekte	  sphagnum	  te	  leggen.	  Doe	  daar	  bovenop	  nog	  een	  laag	  Kanuma	  grond	  van	  ook	  2	  a	  3	  cm	  en	  
het	  geheel	  is	  klaar	  om	  gebruikt	  te	  worden.	  Voor	  je	  de	  scheuten	  er	  in	  zet	  moet	  de	  Kanuma	  nat	  
gegoten	  worden.	  
Hoe	  de	  scheuten	  te	  poten:	  Nadat	  de	  overbodige	  blaadjes	  verwijderd	  zijn,	  de	  lengte	  tot	  4	  a	  5	  cm	  
afgeknipt	  is	  en	  ze	  een	  uurtje	  in	  water	  hebt	  laten	  staan	  moeten	  de	  scheuten	  stevig	  in	  de	  grond	  
geduwd	  worden	  zodat	  het	  ondereinde	  van	  de	  scheut	  net	  in	  de	  sphagnum	  komt.	  Hou	  er	  rekening	  mee	  
dat	  nieuwe	  scheuten	  wat	  breeduit	  kunnen	  groeien	  en	  hou	  dus	  voldoende	  ruimte	  tussen	  de	  scheuten.	  
Als	  dit	  gedaan	  is	  geef	  dan	  nog	  veel	  water	  en	  voeg	  eventueel	  nog	  Kanuma	  toe	  om	  de	  scheuten	  stevig	  
te	  doen	  staan.	  
	  
Hoe	  zet	  je	  de	  scheuten	  in	  een	  plantenbak	  op	  de	  Enomoto	  manier.	  
Foto	  5:	  Zo	  maak	  je	  gebruik	  van	  een	  Bonsai	  pot,	  bevestig	  het	  gaas	  voor	  de	  bodemgaten.	  Gebruik	  voor	  
elke	  soort	  scheut	  bij	  voorkeur	  een	  aparte	  pot.	  

	  
Foto	  6:	  Spreid	  de	  doorweekte	  sphagnum	  uit	  over	  de	  hele	  bodem,	  ongeveer	  2	  a	  3	  cm	  dik.	  Het	  
sphagnum	  zorgt	  voor	  een	  makkelijker	  en	  snellere	  vorming	  van	  wortels.	  
Foto	  7:	  Doe	  de	  kanuma	  grond	  op	  het	  sphagnum,	  ook	  2	  a	  3	  	  cm	  dik.	  

	  



Foto	  8:	  Het	  is	  het	  gemakkelijkst	  als	  de	  kanuma	  eerst	  nat	  gemaakt	  wordt	  en	  dan	  de	  scheuten	  er	  in	  
zetten.	  
Foto	  9:	  Maak	  gebruik	  van	  een	  pincet	  om	  de	  geweekte	  scheuten	  één	  voor	  één	  er	  in	  te	  zetten.	  Hier	  
worden	  ze	  verticaal	  geplaatst	  waarbij	  het	  uiteinde	  van	  de	  scheut	  net	  in	  de	  sphagnum	  komt.	  

	  	  	   	  
Foto	  10:	  Belangrijk	  om	  voldoende	  ruimte	  tussen	  de	  scheuten	  te	  houden.	  Plaats	  niet	  teveel	  scheuten	  
in	  één	  pot.	  
Foto	  11:	  Nadat	  de	  scheuten	  er	  in	  gezet	  zijn	  geef	  ze	  veel	  water	  met	  een	  gieter.	  Dit	  heeft	  als	  effect	  dat	  	  
de	  scheuten	  steviger	  in	  de	  Kanuma	  komen	  te	  staan.	  

	  
	  	  	  	  
Foto	  12:	  Als	  alles	  gedaan	  is	  zet	  de	  pot	  dan	  op	  een	  plaats	  waar	  geen	  direct	  zonlicht	  is,	  anders	  droogt	  
het	  geheel	  te	  snel	  uit	  en	  het	  moet	  juist	  vochtig	  gehouden	  worden(	  niet	  nat!)	  Leg	  er	  een	  doorzichtig	  	  
velletje	  plastiek	  overheen	  	  zo	  dat	  het	  plastiek	  de	  blaadjes	  raakt	  op	  deze	  manier	  blijven	  de	  blaadjes	  
vochtig	  door	  de	  condensvorming	  die	  dan	  optreed.	  



	  
Foto	  13:	  Als	  je	  veel	  scheuten	  hebt	  dan	  is	  een	  zaaibak	  met	  gaten	  in	  de	  bodem	  beter.	  
	  
Het	  vormgeven	  aan	  de	  saplings	  die	  uit	  de	  scheuten	  gegroeid	  zijn.	  	  
We	  gaan	  nu	  een	  mini-‐bonsai	  vormen	  van	  de	  kleine	  sapling,	  deze	  heeft	  ruim	  2	  jaar	  in	  de	  plantenbak	  
gestaan.	  
Foto	  1:	  Dit	  is	  de	  plantenbak	  voor	  de	  plantjes	  overgezet	  zijn	  naar	  een	  eigen	  pot.	  Enomoto	  zet	  de	  	  
scheuten	  één	  voor	  één	  over	  nadat	  ze	  minstens	  2	  jaar	  en	  maximaal	  2	  ½	  jaar	  in	  de	  plantenbak	  hebben	  
gestaan.	  Daarna	  moeten	  ze	  een	  tijdje	  in	  de	  eigen	  pot	  blijven	  voor	  er	  verder	  aan	  gewerkt	  kan	  worden.	  

	  
Foto	  2:	  	  Dit	  zijn	  een	  aantal	  saplings	  nadat	  ze	  individueel	  over	  gepoot	  waren.	  Ze	  zijn	  nog	  niet	  gevormd.	  
Foto	  3:	  Tijdstip	  was	  maart	  2014,	  het	  is	  een	  Miyama	  no	  sai	  variëteit	  ,	  de	  hoogte	  is	  16	  cm	  en	  is	  nu	  3	  jaar	  
oud.	  Ik	  ga	  een	  wind	  gestriemde	  stijl	  maken.	  

	  
Foto	  4:	  Ik	  verwijder	  de	  overbodige	  takken	  nadat	  ik	  de	  plant	  beoordeeld	  heb	  en	  de	  richting	  bepaald	  
heb,	  de	  plaatsing	  van	  de	  takken	  en	  de	  top.	  



Foto	  5:	  Ik	  bedraad	  de	  stam,	  de	  eerste	  tak	  ook	  met	  een	  andere	  dikte	  van	  draad.	  

	  
Foto	  6:	  Zo	  is	  de	  boom	  nadat	  er	  bedraad	  is	  maar	  nog	  niet	  gevormd.	  De	  dunnere	  takjes	  worden	  later	  
bedraad	  als	  ze	  wat	  dikker	  zijn.	  
Foto	  7:	  De	  tak	  	  is	  langer	  dan	  gedacht,	  we	  maken	  hem	  wat	  korter	  
Foto	  8:	  Ook	  al	  is	  de	  boom	  erg	  klein,	  de	  manier	  van	  bedraden	  blijft	  hetzelfde	  alsof	  je	  met	  een	  grotere	  
boom	  te	  maken	  hebt.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Foto	  9:	  	  De	  basis	  stijl	  is	  klaar.	  Je	  kunt	  de	  stijl	  maken	  zoals	  jezelf	  denkt	  dat	  het	  goed	  is,	  gebruik	  makend	  
van	  de	  	  geschikte	  takken	  en	  scheuten	  die	  er	  zijn	  en	  nog	  komen.	  De	  hoogte	  is	  15	  cm.	  Foto	  is	  van	  juni	  
2014.	  
	  
Ander	  voorbeeld:	  Welke	  stijl	  wordt	  het?	  
De	  plant	  is	  een	  Miyama	  no	  sai,	  hoogte	  17	  cm,	  datum	  maart	  2014	  
Foto1:	  Een	  mogelijke	  voorzijde,	  ziet	  er	  uit	  als	  een	  wind	  gestriemde	  stijl.	  



	  
Foto	  2:	  	  Nu	  andersom	  gedraaid	  en	  ziet	  er	  nu	  uit	  als	  een	  natuurlijke	  en	  opgaande	  stijl.	  
Foto	  3:	  Enomoto’s	  	  voorbeeld	  is	  een	  informele	  rechtop	  gaande	  vorm	  waarvan	  de	  eerste	  tak	  diegene	  
is	  die	  hij	  aanwijst	  met	  zijn	  vinger.	  
	  
Foto	  4:	  Verwijder	  de	  overbodige	  takken	  één	  voor	  één	  van	  onderaf	  aan.	  Als	  je	  een	  tak	  verwijderd	  hebt	  
kijk	  dan	  nog	  eens	  of	  het	  geheel	  nog	  klopt	  als	  beeld	  zoals	  je	  het	  hebben	  wilt.	  

	  
Foto	  5:	  Beeld	  nadat	  de	  overbodige	  takken	  verwijderd	  zijn	  
Foto	  6:	  Bedraad	  de	  stam	  van	  beneden	  naar	  boven	  om	  hem	  te	  kunnen	  vormen.	  
Foto	  7:	  Nadat	  de	  stam	  bedraad	  is	  controleer	  dan	  nog	  eens	  de	  schikking	  van	  de	  takken.	  Verwijder	  
eventuele	  takken	  die	  toch	  nog	  verkeerd	  staan.	  

	  	   	  
Foto	  8:	  Enomoto	  is	  druk	  bezig	  met	  het	  stileren	  van	  de	  boom.	  
Foto	  9:	  	  De	  basis	  stijl	  is	  voltooid.	  Kon	  u	  zich	  dit	  resultaat	  voorstellen	  toen	  u	  de	  plant	  ging	  behandelen?	  
Punt	  hierbij	  is	  om	  de	  basis	  stijl	  eenvoudig	  te	  houden	  omdat	  het	  zo’n	  kleine	  boom	  is.	  De	  hoogte	  is	  
15cm.(juni	  2014)	  



	  
Foto	  links.	  Dit	  is	  een	  voorbeeld	  hoe	  de	  boom	  er	  over	  een	  paar	  jaar	  uit	  kan	  zien.	  	  

	  
	  
	  
Vertaald	  uit	  het	  Japans	  naar	  Engels	  door	  Mack,	  Engels	  Ned.	  door	  Jaap	  ,samengesteld	  	  en	  
opgemaakt	  door	  Leen	  


