
Vertaling	  Uitgave	  Januari	  2014	  Bonsaiblad	  Satsuki	  Kenkyu	  
	  door	  Isamu	  Enomoto.	  
Vertaald	  door	  Mack	  in	  het	  Engels	  en	  door	  Jaap	  vertaald	  in	  het	  Ned.	  
Handleiding	  om	  Satsuki	  azalea’s	  te	  kweken	  en	  te	  vormen	  in	  alle	  stijlen	  van	  jonge	  planten.	  

	  
	  
	  
Les	  1:	   Eigenschappen	  van	  jonge	  planten	  en	  welke	  te	  selecteren.	  
Deze	  serie	  van	  publicaties	  gaat	  over	  het	  opkweken	  en	  vormen	  van	  Satsuki	  bomen	  van	  jonge	  planten	  
als	  startmateriaal.	  Men	  zegt	  dat	  men	  met	  het	  leren	  van	  het	  kweken	  van	  Satsuki	  bonsais	  de	  beste	  
basis	  verkrijgt	  om	  bonsais	  in	  zijn	  algemeenheid	  te	  kunnen	  kweken.	  Daarom	  is	  dit	  belangrijk	  en	  moet	  
niet	  vergeten	  worden	  om	  zichzelf	  hiermede	  goede	  bonsai	  technieken	  aan	  te	  leren.	  
Als	  men	  van	  jonge	  Satsuki	  planten	  goede	  stijlbonsais	  leert	  te	  maken	  kan	  men	  deze	  technieken	  in	  alle	  
bonsais	  toepassen.	  
Een	  dunne	  jonge(Satsuki)	  plant	  is	  als	  een	  leeg	  wit	  doek	  wat	  ingetekend	  moet	  worden	  en	  waar	  men	  
een	  fraai	  en	  karakteristieke	  bonsai	  van	  kan	  maken.	  
De	  schrijver	  van	  deze	  serie	  publicaties	  is	  Isamu	  Enomoto	  die	  een	  tuin	  centrum	  in	  Itabashi-‐ku,Tokio	  
runt.	  Hij	  maakt	  gebruik	  van	  de	  karakteristieke	  figuurstijlen	  van	  Itabashi	  (een	  kinderfiguur	  uit	  Japan	  
die	  in	  tekenvorm	  op	  allerlei	  manieren	  afgebeeld	  wordt	  en	  als	  kunst	  wordt	  beschouwd),	  hij	  legt	  de	  
theorie	  van	  boomstijlen	  op	  een	  makkelijke	  maar	  toch	  op	  een	  hoog	  technisch	  niveau	  uit.	  
In	  eerste	  instantie	  vertelt	  hij	  over	  hoe	  je	  de	  details	  en	  specifieke	  punten	  van	  jonge	  planten	  kunt	  
herkennen	  en	  welke	  planten	  je	  moet	  selecteren.	  



Bij	  de	  foto:	  als	  de	  plant	  2	  of	  3	  jaar	  oud	  is	  kan	  je	  hem	  vormen	  met	  draad	  in	  een	  door	  jou	  gewenste	  
stijl,	  jonge	  planten	  zijn	  het	  magische	  materiaal	  wat	  jij	  voor	  100%	  in	  de	  door	  jouw	  voorziene	  stijl	  kunt	  
verwerken.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  Jonge	  planten	  gekweekt	  van	  stekken.	  
	  
In	  het	  geval	  van	  Satsuki	  bomen	  is	  het	  populair	  om	  ze	  op	  te	  kweken	  vanaf	  stekken.	  Zaailingen	  komt	  
men	  nauwelijks	  tegen	  en	  worden	  meestal	  gebruikt	  om	  een	  nieuwe	  soort	  te	  kweken.	  
Satsuki’s	  vanuit	  tuincentra	  zijn	  bijna	  100%	  stekplanten.	  
Veel	  Satsuki	  stekken	  van	  3	  jaar	  oud	  hebben	  2	  jaar	  in	  de	  volle	  grond	  kunnen	  groeien	  en	  zijn	  tussen	  de	  
40	  en	  60	  cm	  lang,	  stekken	  die	  in	  een	  kas	  konden	  groeien	  zijn	  dan	  al	  tussen	  de	  70	  en	  100cm	  en	  zijn	  de	  
lange	  soort.	  
Als	  je	  van	  plan	  bent	  om	  een	  bloeiende	  bonsai	  te	  kweken	  in	  een	  hoge	  en	  informele	  stijl	  kan	  je	  dat	  
doen	  door	  zo’n	  lange	  soort	  te	  kopen	  en	  je	  doel	  dan	  in	  korte	  tijd	  bereiken.	  
De	  uitleg	  van	  de	  foto	  is:	  3	  jarige	  Beniko	  stekplanten.	  Drie	  voorbeelden	  van	  bomen	  met	  verschillende	  
hoogtes	  van	  stekken	  van	  dezelfde	  boom.	  Als	  je	  dus	  een	  specifieke	  hoogte	  of	  stijl	  in	  gedachten	  hebt	  
kun	  je	  beter	  maar	  direct	  de	  juiste	  (stek)Satsuki	  kopen	  om	  te	  vormen.	  
De	  leeftijd	  van	  jonge	  planten.	  
De	  prijs	  van	  jonge	  planten	  hangt	  af	  van	  hoeveel	  jaar	  ze	  in	  de	  grond	  hebben	  kunnen	  groeien.	  
Wij	  gebruiken	  hier	  de	  benamingen	  van	  1	  jaar-‐	  2	  jaar	  en	  3	  jaar	  oude	  (jonge)	  planten.	  
Specifieke	  leeftijdseigenschappen	  van	  jonge	  planten.	  



In	  zijn	  algemeenheid	  worden	  veel	  2	  jarige	  planten	  verkocht	  terwijl	  ze	  eigenlijk	  maar	  1	  jaar	  in	  de	  
grond	  hebben	  kunnen	  groeien.	  Des	  te	  jonger	  de	  planten	  zijn	  des	  te	  dunner	  zijn	  ze	  en	  ze	  hebben	  nog	  
weinig	  zijtakjes.	  Als	  je	  van	  plan	  bent	  om	  een	  plant	  in	  een	  bepaalde	  stijl	  te	  gaan	  vormen	  geldt	  dat	  des	  
te	  jonger	  de	  plant	  is	  het	  gemakkelijker	  is	  om	  hem	  te	  vormen.	  	  	  Als	  je	  er	  gedurfde	  bochten	  in	  wilt	  
maken	  of	  een	  originele	  stijl	  als	  een	  cascade	  of	  wind	  gestriemde	  dan	  is	  een	  jongere	  plant	  ideaal.	  
Als	  je	  een	  drie	  jaar	  oude	  plant	  neemt	  dan	  is	  die	  moeilijker	  te	  vormen	  en	  moet	  je	  soms	  al	  
hulpmiddelen	  gebruiken	  om	  de	  gewenste	  vorm	  te	  verkrijgen	  maar	  het	  is	  makkelijker	  in	  die	  zin	  dat	  je	  
al	  beter	  de	  posities	  van	  de	  verschillende	  takken	  en	  de	  wortelstam	  kunt	  onderscheiden.	  
In	  het	  geval	  dat	  je	  een	  “in	  de	  pot	  gevormde”	  of	  “informele	  stijl”	  wilt	  maken	  dan	  wordt	  vaak	  een	  drie	  
jaar	  oude	  plant	  gekocht.	  
In	  het	  geval	  van	  een	  vier	  jaar	  oude	  plant	  is	  de	  stam	  al	  vaak	  zo	  dik	  dat	  het	  moeilijk	  wordt	  om	  hem	  met	  
draad	  te	  vormen	  maar	  daar	  staat	  tegenover	  dat	  zij	  al	  veel	  takken	  of	  zijscheuten	  hebben	  en	  je	  dus	  al	  
direct	  een	  plant	  kunt	  uitzoeken	  met	  takken	  die	  je	  direct	  kunt	  gebruiken.	  Voor	  planten	  met	  meerdere	  
bloemkleuren	  hebben	  de	  kwekerijen	  de	  takken	  al	  aangegeven	  met	  de	  verschillende	  bloemkleuren	  en	  
heb	  je	  de	  garantie	  van	  een	  meerkleurige	  plant.	  
Het	  is	  daarom	  een	  vast	  principe	  dat	  je	  een	  vier	  jaar	  oude	  plant	  koopt	  als	  het	  je	  bedoeling	  is	  er	  een	  
bloeiende	  bonsai	  van	  te	  maken	  	  en	  als	  je	  er	  een	  bonsai	  met	  meerkleurige	  bloemen	  van	  wil	  maken,	  
vooral	  een	  plant	  met	  2-‐kleurige	  bloemen(rood	  en	  rosé)	  dat	  je	  een	  plant	  koopt	  waarvan	  de	  
bloemkleuren	  vast	  staan.	  
Maar	  ook	  als	  de	  bloemkleuren	  gegarandeerd	  zijn	  is	  de	  juiste	  compositie	  nog	  niet	  gegarandeerd.	  	  
Als	  het	  een	  jonge	  plant	  betreft	  die	  al	  vier	  jaar	  heeft	  kunnen	  groeien	  dan	  is	  de	  stam	  te	  dik	  om	  die	  
volledig	  naar	  je	  eigen	  zin	  nog	  te	  kunnen	  vormen.	  
De	  uitleg	  van	  de	  foto:	  	  2-‐jarige	  Misora	  planten.	  Jonge	  planten	  om	  bamboe	  stokken	  heen	  stimuleert	  
de	  plant	  om	  veel	  zijscheuten	  te	  geven	  en	  om	  hem	  in	  een	  vrije	  stijl	  te	  kunnen	  vormen.	  
	  
De	  uitleg	  bij	  de	  foto:	  	  een	  3	  jaar	  oude	  Fureai	  no	  sato.	  Alhoewel	  deze	  meer	  dan	  2	  jaar	  heeft	  kunnen	  
groeien	  heeft	  deze	  een	  speciale	  mogelijkheid,	  de	  stam	  is	  nog	  zo	  dun	  dat	  je	  hem	  met	  draad	  nog	  naar	  
je	  eigen	  wens	  kunt	  vormen.	  

	  
	  
De	  uitleg	  van	  de	  foto:	  vier	  jaar	  oude	  Megurai	  stekken.	  De	  bloemkleuren	  staan	  vast	  en	  de	  stam	  is	  zo	  
dik	  dat	  je	  er	  geen	  sterke	  beweging	  meer	  in	  kunt	  maken	  doch	  slechts	  een	  	  lichte	  bocht.	  



	  
	  
	  
Hoe	  stekplanten	  te	  kopen:	  
Hoewel	  vroeger	  men	  Satsuki	  stekplanten	  in	  alle	  tuincentra	  kon	  kopen	  kan	  je	  ze	  nu	  alleen	  nog	  kopen	  
in	  Kanuma	  stad	  en	  in	  de	  Tochigi	  prefectuur.	  Daarom	  zijn	  het	  nu	  kostbare	  planten.	  
Er	  zijn	  tussen	  de	  2-‐	  en	  3	  duizend	  soorten	  Satsuki’s	  maar	  we	  kunnen	  er	  maar	  een	  paar	  soorten	  kopen	  
die	  door	  kwekers	  geteeld	  worden.	  Momenteel	  is	  het	  te	  kopen	  aantal	  soorten	  maar	  ongeveer	  200	  
inclusief	  de	  meest	  recente	  soorten.	  
Als	  je	  stekplanten	  wilt	  kopen	  kun	  je	  dat	  het	  beste	  doen	  door	  zelf	  te	  gaan	  zien	  wat	  je	  koopt.	  
Maar	  of	  je	  nu	  2	  of	  4	  jarige	  planten	  koopt	  bedenk	  dan	  wel	  dat	  ze	  nog	  veel	  meer	  scheuten	  en	  takken	  
zullen	  geven	  dan	  ze	  nu	  hebben	  en	  	  dus	  hoef	  je	  daarin	  niet	  te	  kieskeurig	  te	  zijn.	  Wel	  belangrijk	  is	  om	  
op	  de	  hoogte	  te	  letten	  omdat	  ze	  niet	  verondersteld	  worden	  nog	  veel	  hoger	  te	  groeien	  dan	  ze	  op	  dat	  
moment	  zijn.	  
Je	  kunt	  planten	  los	  kopen	  of	  in	  een	  zaaibak	  met	  16	  of	  24	  tegelijk.	  Als	  je	  losse	  koopt	  dan	  kun	  je	  goed	  
selecteren	  wat	  je	  koopt	  maar	  als	  je	  ze	  in	  een	  zaaibak	  koopt	  dan	  heb	  je	  er	  altijd	  een	  paar	  mindere	  bij	  
zitten	  maar	  als	  je	  je	  fantasie	  laat	  gelden	  en	  ook	  die	  mindere	  op	  een	  vrije	  	  manier	  vorm	  geeft	  dan	  
zullen	  het	  zeker	  geen	  mislukkingen	  worden.	  
En	  als	  je	  zelf	  niet	  naar	  een	  winkel	  kunt	  gaan(zoals	  wij	  natuurlijk)	  kan	  je	  een	  catalogus	  vragen	  (of	  
kijken	  via	  internet)	  en	  ze	  per	  postpakket	  laten	  opsturen(nog	  beter	  via	  Leen	  in	  een	  gezamenlijke	  order	  
wellicht	  bestellen).	  
Als	  je	  ze	  niet	  direct	  kunt	  vormen	  nadat	  je	  ze	  gekocht	  hebt	  is	  het	  het	  beste	  om	  ze	  spoedig	  mogelijk	  in	  
terracotta	  potten	  te	  zetten.	  


