
Vertaling	  Uitgave	  Februari	  2014	  Bonsaiblad	  Satsuki	  Kenkyu	  
P56	  door	  Isamu	  Enomoto.	  
Handleiding	  om	  Satsuki	  azalea’s	  te	  kweken	  en	  te	  vormen	  in	  alle	  stijlen	  van	  jonge	  planten.	  
Les	  2:	   De	  basis	  methoden	  om	  jonge	  planten	  en	  takken	  te	  bedraden.	  
Voorbereidingen	  voor	  de	  planten.	  
Als	  je	  de	  voor	  jou	  geschikte	  planten	  gekocht	  hebt	  is	  het	  beste	  om	  zo	  snel	  mogelijk	  er	  echte	  bonsais	  
van	  te	  gaan	  maken.	  
Het	  gemakkelijkste	  is	  om	  ze	  te	  bedraden	  en	  te	  bewerken	  als	  je	  de	  planten	  eerst	  een	  voor	  een	  in	  een	  
pot	  hebt	  gezet,	  vooral	  als	  je	  ze	  niet	  direct	  kunt	  stijlen	  of	  bewerken	  nadat	  je	  ze	  gekocht	  hebt	  moet	  je	  
ze	  in	  bij	  voorkeur	  terracotta	  potten	  overzetten.	  Het	  is	  daarbij	  beter	  om	  een	  iets	  grotere	  pot	  te	  
nemen.	  

	  	  	  	   	  
	  
Deze	  Yata	  no	  homare	  zijn	  2	  jaar	  oud.	  De	  hoogte	  is	  ongeveer	  85cm.	  Alhoewel	  deze	  soort	  van	  
oorsprong	  vrij	  hard	  en	  stug	  is	  kun	  je	  ze	  toch	  goed	  buigen	  en	  bedraden	  als	  ze	  nog	  jong	  zijn.	  
	  
De	  uitleg	  bij	  de	  2e	  foto:	  De	  Suzu	  no	  homare	  zijn	  2	  jaar	  oud.	  De	  hoogte	  is	  ongeveer	  75	  cm.	  Ook	  deze	  
soort	  is	  vrij	  hard	  en	  stug.	  
	  
P57	  
De	  eerste	  werkzaamheden	  betreffen	  de	  wortels(voet)	  
Als	  je	  de	  planten	  in	  een	  terracotta	  pot	  plaatst	  moet	  allereerst	  gekeken	  worden	  naar	  de	  richtingen	  
waarin	  de	  wortels	  groeien	  en	  gelijktijdig	  de	  slechte	  wortels	  verwijderen.	  Alhoewel	  2	  of	  3	  jaar	  oude	  
planten	  nog	  geen	  echte	  goed	  uitgegroeide	  wortels	  hebben	  moet	  je	  ze	  nu	  toch	  al	  zo	  goed	  mogelijk	  
rangschikken	  om	  later	  een	  goede	  Nebari(wortelvoet)	  te	  krijgen.	  
	  
Verwijder	  allereerst	  mos	  en	  aarde	  rondom	  de	  stam	  en	  gebruik	  daarvoor	  een	  pincet	  of	  bamboestokje	  
en	  ga	  door	  tot	  je	  de	  wortels	  rondom	  de	  stam	  goed	  kunt	  zien,	  deze	  vormen	  later	  de	  uiteindelijke	  



wortelvoet.	  Als	  er	  kruisende	  wortels	  zijn	  of	  wortels	  die	  hoog	  gesitueerd	  zijn	  verwijder	  die	  dan	  in	  zijn	  
geheel	  zodat	  je	  alleen	  gelijkmatig	  wortels	  overhoudt	  aan	  het	  eind(onderaan)	  van	  de	  stam.	  
Als	  je	  nadat	  de	  onnodige	  wortels	  verwijderd	  zijn	  de	  overblijvende	  wortels	  bekijkt	  zullen	  die	  
ongelijkmatig	  rondom	  verdeeld	  zijn,	  kies	  in	  eerste	  instantie	  zoveel	  mogelijk	  als	  voorzijde	  van	  de	  
boom	  waar	  er	  veel	  wortels	  zijn.	  
	  
Schikking	  en	  zetting	  van	  wortels.	  
	  

	  	  	  	  	  	  
1	  je	  ziet	  nog	  geen	  enkele	  wortel.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	   	  
Foto	  2:	  het	  verwijderen	  van	  mos	  of	  aarde	  met	  een	  pincet,	  doorgaan	  tot	  je	  de	  wortels	  kunt	  zien,	  haal	  
niet	  teveel	  Kanuma	  aarde	  weg.	  
	  



	  	  	  	  
Foto	  3:	  De	  kruisende	  wortels	  maken	  dat	  het	  er	  rommelig	  uitziet,	  verwijder	  ze	  want	  het	  is	  toch	  nog	  
een	  jonge	  plant	  en	  nu	  kan	  het	  zonder	  probleem.	  
	  
	  

	   	  
	  
Foto	  4:	  verwijder	  de	  hoog	  gesitueerde	  wortels,	  ze	  zitten	  verkeerd.	  
	  
	  

	  



Foto	  5:	  het	  gaat	  erom	  om	  te	  beslissen	  wat	  de	  voorkant	  moet	  worden	  nu	  je	  alle	  wortels	  kunt	  zien.	  
Beoordeel	  de	  dichtheid	  en	  sterkte	  van	  de	  wortels,	  je	  kunt	  de	  voorzijde	  nu	  bepalen	  nadat	  de	  wortels	  
gerangschikt	  zijn.	  
	  
Vastzetten	  van	  jonge	  planten	  met	  draad.(niet	  onze	  voorkeur)	  
Om	  van	  jonge	  planten	  bonsais	  te	  maken	  moet	  je	  ze	  groot	  laten	  groeien	  en	  gelijktijdig	  ze	  vormen	  tot	  
bonsai.	  Daarom	  moet	  je	  goed	  voor	  ze	  zorgen	  en	  de	  condities	  creëren	  dat	  ze	  goed	  kunnen	  groeien.	  	  
Als	  je	  ze	  in	  potten	  zet	  zorg	  er	  dan	  voor	  dat	  je	  ze	  goed	  vastzet	  met	  draden	  die	  door	  de	  gaten	  onderin	  
de	  pot	  gestoken	  kunnen	  worden,	  als	  je	  dat	  niet	  doet	  worden	  ze	  onstabiel	  en	  het	  is	  slecht	  voor	  de	  
wortelgroei.	  
Als	  je	  een	  pot	  hebt	  die	  geen	  kleine	  gaten	  onderin	  hebt	  maak	  dan	  gebruik	  van	  het	  grote	  gat	  middenin	  
de	  onderkant	  van	  de	  pot,	  maar	  zet	  de	  plant	  vast.	  
En	  als	  je	  de	  wortels	  rangschikt	  let	  dan	  op	  hoe	  je	  werkt	  want	  als	  je	  veel	  aarde	  weghaalt	  dan	  wordt	  het	  
lastiger	  om	  de	  planten	  goed	  vast	  te	  zetten.	  
Deze	  methode	  is	  bij	  u	  alle	  bekend	  (hoop	  ik)	  	  
	  
Belangrijke	  punten	  bij	  het	  potten	  van	  jonge	  planten.	  
Wat	  de	  aarde	  betreft,	  probeer	  Kanuma	  aarde	  te	  krijgen	  of	  die	  nu	  hard	  of	  zacht	  is	  maakt	  niet	  zoveel	  
uit.	  Als	  je	  dunne	  wortels	  hebt	  bij	  jonge	  planten	  dan	  is	  fijnkorrelige	  kanuma	  aan	  te	  bevelen,	  maar	  
vanuit	  het	  oogpunt	  van	  drainage	  neem	  dan	  een	  kleine	  hoeveelheid	  grotere	  korrels	  en	  doe	  die	  
onderin	  in	  de	  pot.	  
Poot	  de	  plant	  nadat	  je	  de	  aarde	  zachtjes	  met	  de	  hand	  gespreid	  hebt,	  en	  de	  gespreide	  wortels	  naar	  
beneden,	  schuin	  erop	  en	  beweeg	  totdat	  de	  wortels	  radiaal	  gespreid	  zijn	  vanaf	  de	  stam	  tot	  in	  de	  pot	  
en	  aarde.	  
Als	  dit	  gebeurd	  is	  	  kun	  je	  de	  plant	  vastzetten	  met	  de	  draden	  die	  vanuit	  de	  bodem	  omhoog	  gestoken	  
waren	  tijdens	  de	  voorbereidingen,	  waarbij	  er	  opgelet	  moet	  worden	  dat	  de	  wortels	  zo	  min	  mogelijk	  
beschadigd	  worden.	  Ten	  slotte	  als	  je	  de	  aarde	  aangevuld	  hebt	  tot	  een	  5	  cm	  onder	  de	  rand	  van	  de	  
pot,	  let	  daarbij	  op	  voor	  het	  geval	  dat	  wortels	  nog	  boven	  de	  grond	  uitsteken,	  dit	  moet	  vermeden	  
worden	  omdat	  ze	  dan	  niet	  goed	  zullen	  groeien	  en	  uitdrogen	  dus	  zorg	  ervoor	  dat	  de	  wortels	  onder	  de	  
grond	  komen.	  

	  
	  
Foto	  1:	  doe	  de	  grotere	  kanuma	  korrels	  tot	  ongeveer	  ¼	  in	  de	  pot	  zodat	  je	  verzekerd	  bent	  van	  een	  
goede	  drainage	  in	  de	  pot.	  



	  
Foto	  2:	  neem	  de	  kleine	  kanuma	  korrels	  en	  bouw	  in	  het	  midden	  een	  heuveltje	  ervan	  tot	  ongeveer	  
halverwege	  de	  pot.	  

	  
Foto	  3:	  Het	  gaat	  er	  nu	  om	  de	  wortels	  te	  spreiden.	  Spreid	  de	  grond	  verder	  uit	  	  zodat	  de	  wortels	  radiaal	  
geplaatst	  kunnen	  worden	  .	  

	  
Foto	  4:	  	  Zet	  de	  plant	  op	  de	  grond	  en	  duw	  hem	  een	  beetje	  aan.	  



	  
Foto	  5:	  Hou	  de	  plant	  met	  een	  hand	  vast	  terwijl	  je	  met	  de	  andere	  hand	  de	  draden	  vastzet	  

	  
Foto	  6:	  Wees	  voorzichtig	  met	  de	  plek	  waar	  de	  draad	  vastgedraaid	  is	  voor	  het	  geval	  dat	  de	  Nebari	  
hard	  groeit.	  

	  
Foto	  7:	  Punt	  hierbij	  is	  om	  deze	  wortels	  in	  de	  grond	  te	  laten	  verdwijnen.	  Doe	  de	  aarde	  in	  de	  pot	  totdat	  
de	  wortels	  niet	  meer	  te	  zien	  zijn	  en	  de	  grond	  tot	  ongeveer	  5cm	  onder	  de	  rand	  gevuld	  is.	  



	  
Foto	  8:	  Hoewel	  men	  de	  nieuwe	  grond	  met	  de	  oude	  kan	  laten	  mengen	  door	  te	  prikken	  met	  een	  
bamboestokje	  is	  het	  toch	  beter	  om	  langs	  de	  rand	  van	  de	  pot	  te	  prikken	  om	  te	  voorkomen	  dat	  de	  
wortels	  geraakt	  worden.	  
	  
P60	  
Een	  andere	  methode	  om	  planten	  vast	  te	  zetten.	  (dit	  is	  waarschijnlijk	  de	  beste	  manier	  zonder	  
wortels	  te	  beschadigen.)	  
In	  het	  geval	  dat	  een	  plant	  geen	  stevige	  wortelvoet	  heeft	  en	  je	  de	  plant	  toch	  niet	  redelijk	  met	  draad	  
vast	  kan	  zetten,	  dan	  blijft	  deze	  plant	  gevoelig	  om	  los	  te	  gaan	  zitten.	  
Bij	  een	  sterke	  wind	  kunnen	  wortels	  die	  net	  zijn	  gaan	  groeien	  afbreken	  als	  de	  stam	  erg	  heen	  en	  weer	  
gaat.	  Daarom	  kan	  zo’n	  boom	  beter	  vaster	  gezet	  worden	  door	  touw	  te	  gebruiken.	  Hiervoor	  gebruik	  je	  
geen	  dun	  hard	  touw	  maar	  touw	  van	  jute	  of	  een	  ander	  natuurlijk	  materiaal,	  dit	  is	  praktisch	  omdat	  het	  
touw	  na	  een	  jaar	  vanzelf	  weggerot	  zal	  zijn.	  
Er	  zijn	  verschillende	  manieren	  om	  planten	  met	  touw	  vast	  te	  zetten.	  We	  laten	  de	  makkelijkste	  
methode	  zien	  waarbij	  we	  een	  pot	  gebruiken	  met	  drie	  gaten	  in	  de	  bodem.	  
Hoe	  een	  plant	  met	  een	  touw	  te	  fixeren.	  
	  



	  
	  
Foto	  1:	  De	  plant	  nadat	  hij	  vastgezet	  werd	  met	  draden….Het	  lijkt	  dat	  hij	  stevig	  vast	  staat…….maar	  is	  
dat	  wel	  zo??	  

	  
Foto	  2:	  Laten	  we	  hem	  met	  een	  touw	  nog	  vaster	  zetten,	  touw	  van	  jute	  of	  palmtouw,	  leg	  het	  eerst	  op	  
de	  grond	  als	  een	  omgekeerde	  U,	  



	  
Foto	  3:	  Trek	  de	  helft	  van	  het	  touw	  van	  A	  naar	  B	  door	  de	  bodem	  van	  de	  pot.	  

	  
Foto	  4:	  Doe	  een	  touw	  om	  de	  stam	  van	  B	  en	  trek	  het	  naar	  C	  door	  de	  bodem	  van	  de	  pot.	  Bind	  ze	  vast	  
op	  plek	  C.	  

	  
Foto	  5:	  Als	  je	  ze	  op	  punt	  C	  (rand	  van	  de	  pot)	  bindt	  dan	  zit	  elk	  touw	  strak.	  
	  



	  
Foto	  6:	  Een	  overzicht	  hoe	  het	  vastzit	  

	  
Foto	  7:	  Geef	  tenslotte	  veel	  water	  zodat	  de	  nieuwe	  aarde	  tegen	  de	  oude	  aarde	  spoelt	  en	  zich	  als	  het	  
ware	  mengt	  en	  een	  geheel	  wordt.	  
Zie	  het	  filmpje.	  
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Voor	  we	  een	  plant	  gaan	  bedraden	  moeten	  we	  eerst	  nog	  een	  paar	  dingen	  doen.	  
Je	  kunt	  de	  stam	  stimuleren	  om	  knoppen	  te	  laten	  groeien.	  	  
In	  het	  geval	  van	  2	  jaar	  oude	  planten	  die	  alhoewel	  ze	  veel	  bladeren	  hebben	  zijn	  er	  maar	  weinig	  
takken,	  alhoewel	  in	  het	  volgende	  voorjaar	  veel	  nieuwe	  scheuten	  gaan	  ontstaan	  vanuit	  de	  oksels,	  kun	  
je	  de	  stam	  stimuleren	  om	  al	  scheuten	  te	  geven	  door	  veel	  bladeren	  nu	  te	  verwijderen.	  Ook	  als	  de	  
stam	  nu	  veel	  bladeren	  heeft	  hinderen	  die	  je	  bij	  het	  bedraden	  en	  het	  wordt	  makkelijker	  als	  je	  
bladeren	  verwijdert.	  Stroop	  de	  stam	  dus	  af	  met	  je	  vingers	  maar	  laat	  de	  bovenste	  bladeren	  staan.	  
Als	  je	  de	  stam	  stroopt	  doe	  dat	  van	  onder	  naar	  boven	  anders	  zou	  je	  de	  bast	  kunnen	  beschadigen.	  
In	  dit	  geval	  staan	  er	  nog	  veel	  steeltjes	  hoef	  je	  die	  niet	  af	  te	  knippen	  omdat	  er	  veel	  groeipunten	  zijn	  op	  
de	  aanhechtingspunten	  van	  steeltjes	  met	  de	  stam	  of	  tak.	  
Als	  de	  plant	  al	  korte	  uitlopers	  heeft	  hoeven	  deze	  in	  dit	  stadium	  nog	  niet	  verwijderd	  te	  worden,	  je	  
kunt	  ze	  altijd	  nog	  verwijderen	  nadat	  je	  bedraad	  hebt.	  
	  
Altijd	  eerst	  proberen	  hoever	  je	  jonge	  planten	  kunt	  buigen.	  



Als	  je	  jonge	  planten	  buigt	  kan	  het	  gebeuren	  dat	  er	  een	  paar	  breken.	  Als	  je	  de	  stam	  hoort	  kraken	  kun	  
je	  ze	  niet	  verder	  buigen.	  En	  als	  je	  de	  stam	  heen	  en	  weer	  kunt	  schudden	  in	  alle	  richtingen	  verminder	  
je	  het	  risico	  want	  ze	  zijn	  nog	  redelijk	  soepel.	  
Daarnaast	  als	  je	  ze	  wat	  droog	  houdt	  en	  op	  een	  wat	  warmere	  plaats	  zet,	  gedurende	  een	  week	  minder	  
water	  geeft	  voor	  je	  met	  de	  plant	  aan	  het	  werk	  gaat	  dan	  is	  de	  plant	  goed	  geprepareerd	  om	  aan	  te	  
werken.	  
	  
Verwijderen	  van	  bladeren	  en	  proberen	  de	  stam	  te	  buigen.	  

	  
	  
Foto	  1:	  Na	  het	  vastzetten	  van	  een	  touw.	  zijn	  2	  jaar	  oud.	  

	  
Foto	  2:	  Punt	  hierbij	  is	  de	  bladeren	  te	  verwijderen	  door	  de	  stam	  langs	  je	  vingers	  te	  trekken	  van	  
beneden	  naar	  boven	  dit	  om	  schade	  aan	  de	  bast	  te	  voorkomen.	  



	  
Foto	  3:	  Alhoewel	  er	  nog	  veel	  steeltjes	  zijn	  hoef	  je	  die	  niet	  weg	  te	  knippen.	  

	  
Foto	  4:	  Punt	  is	  om	  de	  stijfheid	  van	  de	  stam	  te	  testen.	  Je	  moet	  het	  proberen	  door	  de	  stam	  met	  twee	  
handen	  te	  proberen	  te	  buigen.	  
	  
Jaap	  (vertaling	  )en	  Leen	  (opmaak)	  


