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1 UVOD 
 
Beseda bonsaj je postala že svetovno znana, ki definira majhno drevo gojeno v posodi. 
Kitajska beseda PUN-SAJ ali japonska BON-SAJ, povesta, da imamo opraviti, tako z 
drevesom, kot s posodo. Beseda BON pomeni posodo, beseda SAJ pa rastlino oziroma 
drevo. Torej prevod BON-SAJ je »drevo v posodi«. 
 
»Za pravi bonsaj so potrebne botanika, umetnost, filozofija in človeška kakovost.« Te 
besede je nekoč izrekel in zapisal John Jošio Naka, veliki mojster bonsaja (Kovšca, 2005). 
 
Bonsaj je lahko majhen, toda še vedno ima povsem enako podobo kot drevo visoko v 
gorah ali bor na samotni obali. Vzorov tudi v naši bližini ne manjka. Na kratko: bonsaj je 
naša slika ali vtis pravega drevesa, videnega v naravi (Kovšca, 2005). 
 
Namen umetnosti je torej gojiti drevo, ki je videti kar se da naravno, ustreza estetskim 
merilom in daje vtis davnosti (Kovšca, 2005). 
 
»Bonsaj ni rezultat, ta pride kasneje. Pomembno je, da uživate« pravi John Naka. In 
dodaja: »Bonsaj kot umetnost ni delo z drevesom, drevo mora delati z vami.« Ali kot pravi 
Leroj Fudži: »Učite se od svojih dreves, so vaš odraz« (Kovšca, 2005). 
 
 
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO 
 
Bonsaji so zanimiva miniaturna drevesa, ki rastejo v posodah. Lahko so gojena kot zunanja 
drevesa ali kot sobni mini bonsaj. Na voljo imamo več vrst bonsajev, od listavcev do 
iglavcev. Najmanj zahtevni so iglavci, saj so zeleni skozi vse leto. Več dela, skrbi ter 
oskrbe je z listavci, ker čez zimo izgubijo liste. 
 
Za raziskavo smo se odločili, ker vemo, da si dandanes veliko ljudi želi imeti bonsaje. 
Vendar pa jih le malo obvlada gojenje in skrb za to miniaturno drevo. 
 
 
1.2 NAMEN RAZISKAVE 
 
V gojenju bonsajev so se preizkusili že mnogi tuji ljudje in so v tem tudi uspeli. Tudi mi 
smo v okviru diplomskega dela preiskusili gojenje in izdelavo bonsajev.  
 
Ker se pri nas znanje in izkušnje na tem področju še le razvijajo, smo hoteli v praksi 
prikazati, kako priti od drevesa, ki ga kupimo v drevesnici, do končnega, izdelanega 
bonsaja. Namen raziskave je bilo ugotoviti, koliko se iglasti bonsaji med seboj razlikujejo 
v načinu celotne izdelave in oskrbovanju. Dobljeni rezultati bodo dobrodošli pri nadaljnem 
gojenju in oskrbi bonsajev. 
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1.3 DELOVNA HIPOTEZA 
 
Želimo približati znanje o oskrbi, gojenju in samem delu z bonsajem. Pričakujemo, da se 
bo vse več ljudi odločilo imeti to drevo, ga pravilno oskrbovalo ter vložilo nekaj znanja v 
to, kaj bonsaj sploh je. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
 
2.1 ZGODOVINA, UMETNOST IN DUH BONSAJA 
 
Domovina bonsaja je Kitajska. Kot toliko drugih stvari pa so tudi to umetnost  Japonci 
najprej prevzeli, jo kasneje izpopolnili in razvili do popolnosti. Japonski slog je tako 
zasenčil kitajski bonsaj, ki je v današnjem času nekoliko zapostavljen. Na razvoj umetnosti 
sta čisto iz praktičnih razlogov in želje po zbližanju z naravo najbolj vplivali filozofi 
oziroma veri taoizem in tipično japonsko minimalistični zenbudizem (Kovšca, 2005). 
 
Začetke bonsaja umestimo še v čas iz obdobja dinastije ČIN (221- 206 pr. n. št.). Na 
kitajski grobnici iz dinastije HAN (206 pr. n. št.- 220 n. št.) je že upodobljena ženska, ki z 
obema rokama drži posodo, v kateri je posajeno drevo. To je najstarejši zapis o tej 
umetnosti, zato mnogi prav to obdobje navajajo za »uradni« začetek zgodovine bonsaja 
(Kovšca, 2005). 
 
Bonsajska umetnost, za razliko od ostalih umetnosti, upodablja to, kar se dogaja v naravi, v 
nekem daljšem časovnem obdobju.  
 
Vsakodnevni kontakt z rastlinami in naravo nam upočasni korak in našo vsakdanjo 
naglico. Živeti začnemo v nenehnem spreminjanju, kot se spreminja narava z letnimi časi 
in naravnimi pojavi. Takšno gledanje na življenje je bolj intimno in v sožitju z naravo in 
njenimi zakoni. Za nas je lahko to bistvo, duh bonsaja. 
 
 
2.2 BONSAJ 
 
 
2.2.1 Dimenzije in velikostna razmerja 
 
Klasični bonsaj ima zapovedana tudi velikostna razmerja, ki jih podobno kot slogovna 
pravila lahko na račun celostnega, naravnega vtisa kršimo. Posebna razmerja so se razvila 
iz enega razloga: približati se lepotnim idealom, standardom skladnosti in harmonije med 
rastlino (naravo), nebom in človekom (Kovšca, 2005). 
 
Razmerje, ki ga največkrat uporabljamo, je razmerje med višino bonsaja in premerom 
debla ob koreninskem vratu. Pri idealnem bonsaju je to razmerje 1 : 6 (10 cm premera 
debla ob koreninskem vratu : 60 cm višine). 
 
Pri enodebelnih, dvodebelnih ali večdebelnih oblikah je prva veja na tretjini celotne višine. 
Druga tretjina višine stebla je navadno olistana, zadnja tretjina pa je gosta in neprekinjena 
drevesna krošnja. Najslavnejši bonsaji imajo vedno »magično« razmerje med višino 
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drevesa in širino vej, med višino drevesa in položajem vej ter debelino debla in vej, ki 
znaša 7 : 12 ali 38 : 62 (Kovšca, 2005). 
 
Velikost bonsaja sega od vsega nekaj centimetrov, na primer MAME ali bonsaj za na dlan 
(sliki 1 in 2), do skoraj 120 cm. V preglednici 1 vidimo različne višine ter japonska imena 
za bonsaje. Drevesa, ki so višja od 120 cm, ne štejemo več med bonsaje. So pa prav tako 
lahko brezhibno oblikovana in jih najdemo v japonskih vrtovih, medtem ko Kitajci v 
posodah gojijo tudi drevesa do višine 3 m. Večina ljudi si namreč bonsaj predstavlja kot 
kar se da majhen posnetek drevesa v naravi. Pri miniaturah je izredno težko doseči vse 
podrobnosti, razvejanost in predvsem pravo razmerje (Kovšca, 2005). 
 

Preglednica 1: Višina bonsajev  (Kovšca,  2005). 

Višina Japonsko ime Slovensko ime 

2-5 cm Kešitsubo bonsaj Miniaturni bonsaj 
5-15 cm Šohin bonsaj Naprstni bonsaj 
10-20 cm Mame bonsaj Bonsaj za na dlan 
15-30 cm Kotate bonsaj Majhen, enoročni bonsaj  
20-40 cm Čumono bonsaj Majhen, dvoročni bonsaj 
30-60 cm Čiu bonsaj Srednje velik bonsaj 
60-120 cm Dai bonsaj Velik, štiriročni bonsaj 
Več kot 120 cm  Zelo velik, cesarski bonsaj 

 
 
 

       
        Slika 1: Bonsaj za na dlan (Garten.cz, 2007).           Slika 2: Majhen, enoročni bonsaj (Garten.cz, 2007). 
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2.2.2 Nakup in primerna drevesa 
 
Poznamo kar nekaj načinov, kako priti do primernega drevesa za bonsaj. 
 
Prvi in tudi najlažji način je, da bonsaj že kupimo v specializiranih trgovinah. Tak material 
sicer ni najboljši, je pa zelo primeren za začetnike, ki se še učijo oblikovanja in gojenja 
bonsaja. 
 
Naslednja dva načina sta najprimernejša in najbolj uporabna. To sta nakup drevesa v 
drevesnici ali pa se odpravimo kar v naravo in tam poiščemo najprimernejše drevo za 
bonsaj. Teh dveh načinov se poslužuje največ bonsajistov. 
 
Drugače pa lahko drevo tudi sami gojimo z grebeničenjem, cepljenjem, iz semena ali pa iz 
potaknjencev. Toda ti postopki so dolgotrajni in rabimo kar nekaj let, da nam drevo dovolj 
zraste in da ga lahko začnemo oblikovati v bonsaj. 
 
Bonsaj iz drevesnice 
Nakup v drevesnici je najprimernejši, enostavnejši in predvsem cenejši način, da pridemo 
do primernega drevesa ali grmovnice. Vedno je dobro pogledati po zapuščenih kotih 
drevesnice, saj se ponavadi tam skrivajo pravi zakladi, ki bi bili primerni kandidati za 
bonsaj. Te sadike so lahko malo polomljene, skrivenčene, skratka ne preveč lepe za 
prodajo kupcem.  
 

 
Slika 3: Razlika v površinskih koreninah (Bonsaj, 2007). 

 
Pozorni moramo biti na začetek debla, ki naj bo robusten z močnimi koreninami, 
površinskimi koreninami, ki jim Japonci rečejo Nebari (kot je to prikazano na sliki 3 - 
desno). Včasih je treba z površinskih korenin odstrniti nekaj zemlje, da odkrijemo Nebari. 
Nato moramo pozornost preusmeriti na deblo, krošnjo in veje. Deblo mora biti v spodnjem 
delu dovolj široko, nato pa se proti vrhu zožuje. Upognjene veje dajo občutek starosti 
drevesa. Večje veje rastejo na spodnjem delu drevesa, nato pa se z višino razdalja med 
vejami krajša (Kovšca, 2005). 
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Za bonsaj najprimernejše sadike so že posajene v lesenih ali plastičnih zabojih, z dobro 
razvito koreninsko grudo. To omogoča presaditev brez šoka in nezaželenih posledic. 
Pomembno je tudi razmerje 1 : 6. Če je naš cilj približno 60 cm visoki bonsaj, naj ima 
deblo ob koreninskem vratu vsaj 8 cm premera. Takšno drevo bo visoko tudi do enega 
metra in pol, toda z oblikovanjem bomo drevo skrajšali na želeno višino. Običajno 
kupujemo višje rastline, kot bo naš končni izdelek (Kovšca, 2005). 
 
Bonsaj iz narave 
Drevesa, ki jih vidimo rasti v naravi, so naš navdih za izdelovanje bonsaja. Dajejo nam 
naravni model, po katerem se zgledujemo in ga prenašamo na naše miniaturne modele 
(Tomlinson, 2004). 
 
Klasični bonsaji so drevesa, ki imajo naravno pritlikavo rast, t. i. JAMADORI, navadno iz 
gorskih območij, presajena v posodo. Globoko v sebi nosijo pridih divje narave, boja za 
življenje, neuklonljivost, lepoto - skratka vse, kar naj bi odlikovalo pravi bonsaj in kar je 
umetno nemogoče posnemati (Kovšca, 2005). 
 
Iskanje dreves v naravi je neizogiben del lastnega »treninga«, s katerim vadiš, da postaneš 
boljši bonsaist (Tomlinson, 2004). 
 
Za drevo, ki ga presadimo iz naravnega okolja v posodo, je to velik šok. Zato moramo nanj 
še posebaj paziti, da preživi ob naši redni oskrbi.  
 
Drevesa izbiramo spomladi. S seboj moramo imeti malo motiko, vrtne škarje, lopato, vodo 
in plastično vrečko. Paziti moramo, da z lopato izkopljemo kar se da veliko koreninic 
(predvsem tiste, ki hranijo drevo – kapilarne koreninice) ter odrežemo globoke korenine, s 
katerimi je bilo drevo vsidrano v tla. Drevo nato hitro presadimo v našo že pripravljeno 
vrečo z zemljo, ki smo jo nabrali pri drevesu. Drevo zalijemo in škropimo vse do doma. 
Prevoz mora biti kar se da hiter, da ne pride do dehidracije drevesa.  
 
Doma imamo pripravljeno trening posodo z dobro drenažo. Vanj posadimo naše novo 
drevo z  nekaj njegove zemlje, ki jo imamo v vreči. Pred tem pa moramo še enkrat 
pregledati in porezati vse korenine, ki so poškodovane, da nam ne bi pričele gniti. V 
naslednjih dnevih mora imeti naše drevo veliko vode, pršenja krošnje, zavetja pred vetrom 
in neposrednim soncem, skratka imeti mora počitek po napornem presajanju.  
 
S prvimi oblikovalnimi posegi začnemo šele čez eno ali dve leti, ko bo drevo že 
prilagojeno novim razmeram. 
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2.3 OBLIKA IN SLOG 
 
Slog izhaja iz opazovanj, kako drevesa rastejo v naravi. Ni nam treba poznati japonskih 
imen posameznih slogov, dovolj je natančno opazovanje dreves v naravi, posnemati 
njihovo rast in tako bo slog prišel sam po sebi (Kovšca, 2005). 
 
 
2.3.1 Osnovni stili 
 
Osnovni stili izhajajo iz osi debla (Kovšca, 2005). 
 
Pokončni slog – CHOKKAN (ČOKAN) 
Navpična rast, deblo je proti vrhu vse tanjše (slika 4). Veje so uravnotežene, vendar 
nesimetrično razporejene, rastejo piramidalno z obeh strani. V tem slogu imamo največkrat 
primere iglavcev, kot so smreka, macesen, bor in jelka. Primerni pa so tudi bukev, javor, 
gaber, itd. 
 

 
Slika 4: Pokončni slog (Mellor site, 2007). 

 
Naključno pokončni slog – MAJOGI (MOJOGI) 
Pokončna rast, rahlo vijugasta (deblo je podobno črki S) , zavoji so proti vrhu vse manjši. 
V tej obliki so drevesa v naravi najpogostejša. Veje rastejo vedno na zunanji strani vijuge, 
spodnja tretjina debla je skoraj vedno brez vej. Vrh je malo nagnjen k opazovalcu, s čimer 
je drevo videti višje, kot je v resnici. Za ta slog so primerne skoraj vse drevesne vrste, kot 
npr. breza. 
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Nagnjeni slog – SHAKAN (ŠAKAN) 
Nagnjeno deblo z vejami na obeh straneh. Močnejša korenina je na nasprotni strani nagiba, 
da je drevo uravnovešeno. Pri tem slogu pustimo na vrhu vidne korenine (dovolj razvite), 
da se vidi, da se drevo ne more prevrniti. Običajo delamo ta slog pod kotom 45 stopinj. 
Primerne drevesne vrste so iglavci. 
 
Polkaskadni slog – HAN-KENGAJ 
Drevesa v tem slogu najdemo ob vodnih tokovih, jezerih ter previsnih robovih v hribih. 
Deblo je močno nagnjeno,  z krošnjo razraščeno v kaskado. Bonsaj v tem slogu izraža 
ravnotežje in eleganco.  
 
Kaskadni slog – KENGAJ 
Deblo in veje drevesa zaradi lastne teže in zaradi naravnih sil (snega ali plazov) visijo kot 
slap daleč čez rob. Povešeno deblo naj bo čim daljše, saj je zato kaskadni bonsaj postavljen 
na primerno visok podstavek Najvišji vrh drevesa je preoblikovana prva veja in je 
približno nad središčem posode. Deblo se mora kar se da v ostrem kotu prevesiti navzdol 
čez rob, vendar pa nikoli  ne sme »počivati« na robu posode. Veje rastejo na zunanji strani 
zavojev, nikoli proti posodi. Ravna linija poteka od vrha, preko koreninske baze do 
rastnega vrha. Primerne vrste so bori, paciprese, brini in podobno. 
 
Literat ali prosti slog – BUNJINGI (BUNDŽIN) 
Deblo je tanko, lahko ima nekaj nežnih vijug, razvejan je samo pri vrhu. Slog je preprost, a 
vseeno daje občutek čistosti, nežnosti ter elegance. Veje imajo malo zelenja, ki pa se lahko 
v nasprotju z osnovnim pravilom celo križajo. Največkrat najdemo tak slog drevesa na 
primorskem ob obalah. Bor je najprimernejša drevesna vrsta. 
 
 
2.3.2 Ostali stili 
 
Japonci poznajo še veliko stilov za oblikovanje bonsajev. Med te spadajo (Kovšca, 2005): 
 
- ovito deblo - BANKAN 
- zvito deblo - HANKAN 
- spiralno deblo - NEIJKAN 
- spleteno deblo - PIEN-TSHU 
- upognjeno deblo - HORAI 
- oblak slog - WUN 
- isprano deblo - SHARAMIKI 
- bičan od vetra - FUKI-NAHASHI 
- udar strele - KAMINARI 
- razklano deblo - SASAMIKI 
- metlast slog - HOKIDACHI 
- splav (ravni) - IKADA-BUKI 
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- splav (razgibani) - NETSURANARI 
- slog Na kamnu - SEKIJOJU 
- slog V kamnu  - ISHI-ZUKI 
- ločeno (razklano) deblo - SASAMIKI 
- enojno deblo - TANKAN 
- dvodebeljno - SOGU-KI SOKAN KARUKI 
- trodebeljno - SANKAN 
- večdebelni slog - KABUDACHI 
- gozd - YOSE-UE. 
 
 
2.4 ORODJE 
 
Za začetek lahko uporabimo različna vrtnarska orodja, kot so škarje različnih velikosti, 
klešče za žico in manjšo žago. Orodje mora biti seveda dobro vzdrževano, nabrušeno ter 
čisto, da ne pride do okužb (Tomlinson, 2004). 
 
Ko pa se nam z leti povečuje naša bonsajska zbirka dreves, se bo povečala tudi zbirka in 
izbor pravega bonsajskega orodja. Večino specialnega orodja je izdelanega na Japonskem, 
vendar pa je težko dosegljivo. Orodje lahko sedaj kupimo tudi po evropskih državah, 
vendar je zelo drago (Tomlinson, 2004). 
 
Osnovno orodje, ki ga vedno potrebujemo pri izdelavi bonsaja, so konkavne škarje, škarje 
za obrezovanje korenin, bakrena ali eloksirana aluminijasta žica, škarje za obrezovanje, 
žaga ter  grebljica za razčesavanje korenin. Na sliki 5 lahko vidimo nekaj orodja za 
oblikovanje bonsaja. Nepogrešljiv je tudi vrtljiv podstavek (podoben je lončarskemu 
podstavku), na katerem bonsaj zlahka obračamo v vse smeri (Kovšca, 2005). 
 
Po uporabi orodje vedno očistimo in naoljimo, da ne zarjavi. Če z njim obdelujemo bolno 
drevo, ga pred uporabo na zdravem drevesu sterilizeramo, da se bolezen ne bi širila 
(Kovšca, 2005). 
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Slika 5: Orodje za oblikovanje bonsajev (Bonsaj misti, 2007). 

 
 
2.5 RASTNE RAZMERE 
 
 
2.5.1 Zemlja (substrat) 
 
Zemlja je primarni vir, iz katerega rastlina jemlje hranilne snovi za njen obstoj in rast. 
 
Različne drevesne vrste potrebujejo različne substrate in različne pH - vrednosti. Najbolje 
je, če se odpravimo kar v gozd in tam naberemo potrebno zemljo za naše drevo. Se pravi, 
če imamo iglavce npr. smreko ali macesen, se bomo odpravili na tisti konec gozda, kjer 
rastejo iglavci. Vendar je treba kljub temu zemljo pred uporabo presejati in sterilizirati (da 
uničimo vsa semena in morebitne bolezni) (Kovšca, 2005). 
 
Mešanica zemlje, v katero bomo posejali bonsaj, mora imeti naslednje lastnosti: 

• zagotavljati mora zračnost korenin, odvečna voda pri zalivanju mora hitro odteči, 
imeti mora pravilen pH (ponavadi od 5,5 do 6), delci morajo biti manjši od 1,5 mm 
(premajhni bi se združili v grude ter onemogočili dobro drenažo), zadrževati mora 
vlago in hranilne snovi. 

 
Najprimernejša zemeljska mešanica je iz peska, ilovice in humusa. Ilovica in pesek 
ustvarjata prepustnost prsti za vodo in zrak, humus zagotavlja hranilne snovi (Kovšca, 
2005). 
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2.5.2 Zalivanje 
 
Voda ne pomeni le vlage v posodi, je osnovni element v rastlini. Potrebe rastline po vodi 
so pogojene z dosegljivo svetlobo. Če dobi veliko svetlobe, porabi tudi precej vode 
(Kovšca, 2005). 
 
Bonsaj zalivamo z deževnico, ker ne vsebuje soli, kalcija in klora. V času, ko je preveliko 
izhlapevanje skozi liste, pa  je dobro, če rastlino škropimo tudi po krošnji. Najboljši čas za 
zalivanje je zvečer, saj tako rastlina ponoči počasi vsrka vso vodo in vlago v svoje 
korenine. Če zalivamo zjutraj, se lahko zgodi, da voda izhlapi še preden pride do korenin 
(Tomlinson, 2004). 
 
Spomladi zalivamo glede na potrebe rastline; zalivanje prilagajamo temperaturi. 
 
Poleti zalivamo enkrat ali tudi večkrat na dan (preverimo, ali je to potrebno). 
 
Jeseni, ko se zniža temperatura, se zmanjša tudi zalivanje rastline. Preverjamo vlago. 
 
Pozimi je dovolj, če zalivamo dvakrat tedensko. Ko je še posebej hladno, pa le enkrat 
tedensko v toplejšem delu dneva. 
 
 
2.5.3 Svetloba 
 
Svetloba je zelo pomembna, sicer se prično poganjki izdolževati, listi so bledi in bonsaj 
lahko zboli ali celo odmre. Vsaka vrsta ima svoje potrebe glede svetlobe. Zato moramo 
bonsaju zagotoviti toliko svetlobe, kot jo ima ta vrsta v naravi.  
 
Dobro je zaščititi substrat pred hudo vročino (npr. zemljo prekrijemo z mahom ali s čim 
podobnim). Zaradi pomanjkanja svetlobe postanejo listi večji in novi poganjki postanejo 
daljši. Bonsaj tudi obračamo, da dobi dovolj svetlobe z vseh strani (npr. enkrat na teden). 
Ko je sonce močno, lahko prihaja do ožigov na rastlini (Kovšca, 2005). 
 
 
2.5.4 Temperatura 
 
Vrste, ki so iz milejših podnebij, imajo raje temperaturo, ki se giblje med 15 in 18 °C, s 
toplotnimi prehodi od 5 do 10 °C, ponoči tudi do 0 °C. 
 
Za tropske rastline naj bo temperatura konstantna med 16 in 25 °C, nikoli pa naj ne pade 
pod 5 °C (Tomlinson, 2004). 
 
 



12 
Ločnikar M. Gojenje bonsajev iglavcev.                                                                                                         
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za agronomijo, 2008 

2.5.5 Gnojenje 
 
Omejen prostor z malo zemlje v posodi je vzrok, da moramo bonsaj od časa do časa tudi 
dognojevati. V naravi se zemlja obnavlja sama z razpadanjem listov, vejic, živalskih 
odpadkov itd. Drevesu so tako nenehno na voljo majhne količine gnojil (Kovšca, 2005). 
 
Dognojevanje ni tako življenskega pomena kot zalivanje. Če bonsaj dovolj pogosto 
presajamo in je prst dovolj bogata, bo drevo preživelo tudi brez dodajanja hranil. Če je 
drevo temno ali svetlo zeleno, gnojenje sploh ni nujno potrebno. Gnojimo le, če rastlina 
zaostaja v rasti (Kovšca, 2005). 
 
Različne vrste potrebujejo različno količino gnojil. Splošno pravilo je, da mlajše in počasi 
rastoče rastline potrebujejo več hrane kot starejše in hitro rastoče. Preveč gnojil lahko 
povzroči sušenje listov in ožganine na koreninah, kar lahko vodi tudi v odmrtje drevesca 
(Kovšca, 2005). 
 
Da bi čim bolje določili idealen način gnojenja je potrebno dobro poznati gnojilo po 
elementih. Pomembno je, da poznamo vpliv, ki ga ima določen element na rastlino. Dušik 
(N), fosfor (P) in kalij (K) so za rastline med najpomembnejšimi elementi. Dušik (N) je 
element za rast in je odgovoren za vegetativni razvoj rastline. Liste ohranja zelene in drevo 
spodbuja k rasti. Pomanjkanje dušika se na rastlini pozna po porumenelosti listov, 
upočasnjeni rasti ter krajših internodijih. Če je dušika preveč, se na rastlini pojavi 
pordečitev vršičkov, konice listov postanejo suhe, pojavi se pretirana rast brstov. Fosfor 
(P) skrbi za trdnost in obstojnost rastline. Stimulira cvetenje in skrbi za olesenitev novih 
vej, ki so zrasla skozi leto. Kalij (K) opravlja zelo važno delo v rastlini. Opravlja nalogo 
regulatorja fizioloških funkcij ter katalizira encimatske reakcije. Skrbi za cvetenje in 
barvitost listov (Tomlinson, 2004). 
 
 
2.5.6 Rez 
 
Rez se izvaja v glavnem takrat, ko začnemo oblikovati drevo v bonsaj in ko želimo bonsaju 
spremeniti obliko in dimenzijo. Poleg oblikovalne vloge pa z rezjo drevo pomlajujemo, 
gostimo krošnjo ali jo redčimo, da do svetlobe pridejo tudi veje, ki so bližje deblu. S 
spodbujanjem novih poganjkov ustvarjamo prirast, hkrati pa bonsaj zadržujemo v rasti 
(Kovšca, 2005). 
 
Pri obrezovanju vedno uporabljamo čisto in nabrušeno orodje. S tem se izognemo 
okužbam in odmiranju lesa. Rez naj bo gladka in čista. Rane vedno zaščitimo s cepilno 
smolo, da se bolje in hitreje zacelijo. Velike veje režemo z konkavnimi kleščami, da kalus, 
ki nastane pri zaraščanju, ne formira zadebelitve. 
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Najboljši čas za rez vej je pozna zima ali zgodnja pomlad, ko sokovi v drevesu še ne vrejo 
preveč. 
Iglavce, kot so bor, smreka, brin in macesen, oblikujemo z vršičkanjem oz. pinciranjem.  
Spomladi iz brstov požene nežna svečka mladih iglic, ki se čez poletje razvijejo in otrdijo. 
Ko se iglice na teh svečkah začnejo razpirati, je čas za vršičkanje (Kovšca, 2005). 
 
Z vršičkanjem dosežemo zgostitev krošnje, ker spodbudimo rast novih brstov. Vršičkanje 
oz. pinciranje lahko opravimo kar s prsti. Če pa bomo drevo nekoliko zanemarili, bodo 
poganjki že otrdeli in bo treba uporabiti škarje. 
 
 
2.5.7 Presajanje 
 
Presajanje je eno najpomembnejših opravil pri bonsaju. Zemlja brez dodatka hranil postane 
revna, zbita, ne diha in velikokrat lahko postane pH tudi neprimeren (se lahko skisa). Zato 
moramo zagotoviti svežo zemljo, pregledati in skrajšati korenine, s čimer bonsaj osvežimo. 
 
Korenine pri bonsaju opravljajo le dve funkciji: vidne površinske korenine oz. nebari 
pripomorejo k vtisu starosti in dajejo vizualno stabilnost kompozicije, kapilarni koreninski 
laski pa drevo prehranjujejo. Nasprotno kot v naravi bonsaj ne potrebuje korenin za fizično 
oporo v boju proti viharjem in drugim naravnim silam, zato so vse starejše podzemne 
korenine odvečne in zgolj zavzemajo prostor (Kovšca, 2005). 
 
 
Najugodnejši čas za presajanje je začetek pomladi, ko se popki začnejo napenjati, vendar 
še niso odprti. Iglavce presajamo dva do tri tedne kasneje. 
 
Pripraviti moramo vrsti primerno zemeljsko mešanico, katere najpomembnejše sestavine 
so ilovica, pesek in humus. 
 
Bonsaj vzamemo iz posode, ko je zemlja bolj suha. To nam olajša izstop drevesa iz 
posode, da ne poškodujemo kapilarnih korenin. Nato sledimo naslednjemu postopku: 
• če imamo podrast, mah in ga želimo ohraniti, ga odstranimo s tanko plastjo vrhnje 

zemlje;  
• drevo primemo za deblo blizu koreninskega vratu in ga previdno dvignemo iz posode. 
Če ne gre, potem potolčemo po posodi ali pa z nožem potegnemo okoli robov, da 
ločimo korenine od posode; 

• z leseno paličico ali posebno kljukico razčešemo korenine. Tako odstranimo staro 
zemljo, vendar ne vso. Pazimo tudi, da ne poškodujemo korenin; 

• sledi rez korenin, ki je eno pomembnejših opravil. Uporabimo nabrušeno in razkuženo 
orodje. Korenine skrajšamo za tretjino, odstranimo stare, debele, poškodovane 
korenine. Odstranimo tudi srčno glavno korenino, ki v naravi zasidra drevo v zemljo, tu 
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pa je ne potrebujemo. Pazimo, da ne poškodujemo tanke, kapilarne koreninice, te ves 
čas presajanja rosimo, da se nam ne izsušijo; 

• pripravimo posodo. Drenažne luknje prekrijemo s plastično mrežico, ki preprečuje 
izsipanje prsti. Pri zelo nizkih posodah potegnemo skozi mrežico žico, s katero bomo 
učvrstili drevo. Na dnu posode nasujemo tanko plast debelega peska (za drenažo), na 
drenažno plast pa drevesni vrsti primerno zemljo (substrat); 

• pripravljeno drevo z obrezanimi zdravimi koreninami namestimo v posodo. Korenine 
razporedimo kar se da vodoravno po posodi in okoli drevesa. Drevo namestimo tako, 
da je baza debla malce nad robom posode, tako da so s strani vidne tudi površinske 
korenine. Dodamo preostalo prst in si z leseno paličico pomagamo zapolniti vse prazne 
prostorčke okoli drevesa in med koreninami; 

• na koncu dodamo mah, ki pripomore k starejšemu videzu. Vendar ne pretiravamo, saj 
se bo mah sam razrastel in tako pripomogel, da bo imelo drevo dovolj vlage. Seveda pa 
drevo tudi zalijemo, vendar pazimo, da ne odplaknemo sveže zemlje (Tomlinson, 2004;  
Kovšca, 2005). 

 
 
2.6 IZBIRA PRIMERNE POSODE 
 
Posoda je sestavni del bonsaja, morata se dopolnjevati. Prava posoda mora ustrezati 
bonsaju po obliki, velikosti, materialu in barvi. 
 
Dobra bonsajska posoda naj ima velike dranažne luknje in več kot jih je, bolje je. Imeti 
mora rob, ki bo preprečeval izpiranje zemlje pri zalivanju ter majhne nožice, ki bodo 
posodo toliko dvignile, da bo imela odvečna voda prosto pot (Kovšca, 2005). 
 
 
2.6.1 Materiali 
 
Ponavadi so posode narejene iz: kitajskega porcelana, pečene gline (rada poči), keramike 
(barvana ali ne barvana), plošče iz kamna, plošče iz granita, luninega kamna (spominja na 
počeno vaza). 
 
Posode so lahko glazirane ali neglazirane. Ne sme pa biti posoda glazirana na notranji 
strani, ker bi se s tem zmanjšala njena poroznost. Izogibamo se posodam z deli, kjer bi se 
lahko zadrževala voda, ker bi korenine tako kmalu začele gniti. Dobre posode so odporne 
proti mrazu (Kovšca, 2005). 
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2.6.2 Velikost in barva 
 
Posoda naj meri v višino 4 kratno širino debla bonsaja, merjeno v spodnjem delu nebarija. 
Pri izbiri posode gledamo tudi na harmonijo med posodo in drevesom:  

• za majhna drevesa, s tanjšimi debli potrebujejo majhno in plitvejšo posodo, 
• za velika drevesa uporabimo veliko, težjo in bolj globoko posodo, v katero gre 

dovolj  zemlje, da bo bolje držalo drevo (Tomlinson, 2004). 
 
Pri kaskadah in polkaskadah uporabimo posebne globoke posode oz. vaze, ki so 
primernejše in tudi bolj praktične. Predstavljajo zanesljivo protiutež povešajoči krošnji, 
poleg tega pa se v posodi lahko razvije dovolj korenin, ki predstavljajo ravnotežje krošnji. 
 
Barva posode se mora ujemati z drevesom. Lahko je podobna cvetom na drevesu ali 
njenim listom. 
 
Posoda, ki je glazirana s preživo barvo ali je preveč okrašena, bo pozornost preusmerjala 
nase in tako porušila harmonijo kompozicije. Kitajske posode so bolj okrašene in globje 
kot japonske (Kovšca, 2005). 
 
Za vrste z nežnimi listi, kot je na primer javor, so primerne nežne pastelne barve. Bogato 
zelene iglice in temna skorja borov dopolnjuje tiha rjava ali globoka rdeča barva 
neglaziranih posod (Kovšca, 2005). 
 
Japonci bonsaje delijo na dve skupini: 

• šohaku, sem sodijo predvsem zimzelena drevesa in storžnjaki, kot so bori, kitajski 
brini, smreke, ciprese in cedre; 

• zoki, združuje vse ostala drevesa, ki ne sodijo v bolj tradicionalno prvo skupino. 
Večina je listopadna. 

 
Splošno pravilo navaja, da v glazirane posode sodijo listavci (zoki bonsaji), v neglazirane 
iglavci (šohaku bonsaji) (Tomlinson, 2004). 
 
 
2.6.3 Oblika posode 
 
Izbiro posode prilagodimo stilu oz. slogu in velikosti bonsaja. 
 
Japonska imena nekaterih posod:  
 
1. Kohoho-bači - pravokotna posoda 
2. Masugata-bači -kvadratna posoda 
3. Maru-bači - okrogla posoda 
4. Koban-bači - elipsasta posoda 
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5. Fukurošiki-bači - posoda z zavitim robom 
6. Rokkaku - mnogostranična posoda 
7. Dohimo - posoda z izbočenimi stranicami 
8. Kumoaši - posoda z okrašenimi nožicami (Kovšca, 2005). 
 
Na slikah 6, 7, 8 in 9 vidimo japonsko oblikovane posode za bonsaje. 
 
 

   
Slika 6: Šestkotne globoke posode (Moj bonsaj, 2007).     Slika 7: Barvne okrogle in elipsaste posode (Moj       

bonsaj, 2007).           

 
 
 

   
Slika 8: Glinene ovalne posode (Moj bonsaj, 2007).           Slika 9: Ovalne, pravokotne in kvadratne posode      

(Moj bonsaj, 2007). 
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2.7 BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI 
 
V pravih razmerah in ob pravilni negi bo bonsaj ostal zdrav in močan in nas bo iz dneva v 
dan razveseljeval s svojo življensko energijo. Kljub skrbni negi pa se včasih na drevesu 
vendarle naselijo škodljivci ali razvijejo bolezni, proti katerim moramo ukrepati. 
 
Dober preventivni ukrep je mesečno škropljenje z insekticidi in fungicidi, ki ga izvajamo 
od zgodnje pomladi do poznega poletja. Škropimo le popolnoma razvite liste, pazimo pa, 
da poškropimo res vse dele drevesa, predvsem spodnje dele listov. Da bolezni in škodljivci 
ne bi postali odporni, uporabljamo različne vrste insekticidov in fungicidov (Kovšca, 
2005). 
 
Nekaj najpogostejših škodljivcev in bolezni: listne uši, mokaste uši, volnate uši, koreninske 
uši, vrtači, gliste, polži, rdeči pajek, kapar, gosenice, pepelasta plesen, gnitje korenin. 
 
 
2.8 POSTAVITEV BONSAJA  
  
Pravi bonsaj je drevo za na prosto. Prilagaja se spremenjenim vremenskim razmeram, 
vendar pa ne more v nedogled kljubovati skrajnostim, kot so pretirana vročina, mraz, veter 
ali pomankanje svetlobe. Zato mu poiščemo miren prostor pred preprostim ozadjem, kjer 
bo imel dovolj svetlobe, hkrati pa bo zaščiten pred neposrednim vetrom in dežjem 
(Kovšca, 2005). 
 
Prostor naj bo poleti hladen, pozimi pa naj nudi zavetje. Prah je sovražnik, večerna rosa in 
vlaga pa sta nasploh veliki prijateljici dreves. Bonsaj moramo občasno tudi obračati, ker bi 
se sicer razvil le na eni strani, veje v ozadju pa bi zaradi pomanjkanja svetlobe počasi 
odmrle (Kovšca, 2005). 
 
Podlaga oz. polica, na katero postavimo bonsaj, naj bo na višini naših oči. Na ta način je 
drevo, ne glede na način gojenja, lepo vidno. Slika 10 nam lepo prikazuje razporeditev 
bonsajev. 
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Slika 10: Primerno razporejeni bonsaji (Ledanta Bonsai  

Nursery, 2007). 

 
 
Za podstavek lahko uporabimo drevesni panj, star obtesan hlod, leseno desko, rezane 
kamnite plošče itd. Naš prostor naj bo vedno čist in urejen, da ne pride do bolezni (slika 
11). Posodo postavimo na primerno podlago (npr. leseno podlago), ki naj bo visoka za dve 
tretjini višine drevesa. Če ima naš bonsaj več vej na desni strani, ga pomaknemo nekoliko 
bolj v levo, in obratno. Zraven je lepo dopolnilo tudi trava ali manjša spremljevalna 
rastlina v manjši posodi, ki jo postavimo ob podstavek (spremljevalne rastline vidimo na 
sliki 12). Dobro je tudi, da bonsaj privežemo na podstavek, da ga morebitni veter ne bi 
prevrnil. 
 
 

                                   
            Slika 11: Bor na leseni podlagi      Slika 12: Japonska postavitev bora  

                      (Ledanta Bonsai Nursery, 2007).                            (Ledanta Bonsai Nursery, 2007).     
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3 MATERIALI IN METODE DELA 
 
 
Bonsaja pacipresa (Chamaecyparis lawsoniana) in korejska jelka (Abies lawsoniana) sta 
bila narejena in oblikovana doma v Kamniku. 
 
 
3.1 MATERIAL 
 
 
3.1.1 Lavsonova pacipresa (Chamaecyparis lawsoniana) 
 

To vrsto imenujemo tudi kalifornijska cipresa, lavzonija ali lavzonka (slika 13). Je 
pokončna golosemenka s stebrasto krošnjo in na koncu s povešavimi vejami. V višino 
zraste od 15 do 25 m ter širino nekje od 3 do 5 m. Luskasti in dišeči temno zeleni listi so 
nameščeni na navidezno sploščenih in šopasto razvejanih končnih delih poganjkov. Moški 
storžki so opekasto rdeči, ženski pa so zeleni, komaj opazni in nimajo okrasne vrednosti 
(Žnidaršič, 2001). 
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Slika 13: Pacipresa kupljena v drevesnici. 

3.1.2 Korejska jelka (Abies koreana) 
 
Ima široko piramidasto rast z gostimi vejicami (slika 14). Že na manj kot 1 m visokih, 
mladih drevesih se razvijejo valjasti vijoličasto modri storži. Igličasti listi imajo temno 
zeleno zgornjo in srebrnkasto spodnjo stran. Višina je od 5 do 8 m in širina drevesa nekje 
od 4 do 5 m (Žnidaršič, 2001; Klabus, 1992). 
 
 

 
Slika 14: Korejska jelka kupljena v drevesnici. 

 
 
3.2 METODE DELA 
 
 
3.2.1 Obisk drevesnice in izbira drevesa 
 
17. aprila 2007 smo si v drevesnici Rajski vrt v Ljubljani, ogledali in kupili sadiko 
paciprese (Chamaecyparis lawsoniana) in korejske jelke (Abies koreana). 
 
V drevesnici smo si ogledali kar nekaj vrst dreves, vendar jih ni bilo veliko primernih za 
naš nadaljni oblikovalni projekt - bonsaj.  
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Pri nakupu in izbiri drevesa smo morali najbolj paziti na dovolj debel spodnji del debla in 
površinske korenine (nebari), saj je vse to zelo pomemben del celotnega videza ali bolje 
rečeno končnega videza bonsaja. Druga stvar, ki smo jo tudi iskali pri drevesu, je debelina 
celega debla in kako se ta proti vrhu drevesa zožuje. Bolj kot ima drevo zvito ali vsaj malo 
poškodovano deblo, bolje je to za naš bodoči bonsaj. Tako bo res nekaj posebnega. Ni pa 
primerno, če ima naše drevo tanko deblo od tal do vrha, kot nekakšen štrcelj. Takega 
drevesa ne kupujemo. Gledali smo  tudi na razmerje 1 : 6, kar pomeni širina spodnjega dela 
debla proti višini končnega drevesa. 
 
 
3.2.2 Čiščenje drevesa 
 
Čiščenje je metoda dela, s katero odstranimo vse veje, ki jih za oblikovanje bonsaja ne 
potrebujemo. V času čiščenja odstranimo tudi vse suhe veje. S postopkom čiščenja dobimo 
boljši pregled nad ostalimi vejami in nad tem, kako poteka deblo našega drevesa. Kot nam 
to prikazuje slika 15.  
 
 
 

 
Slika 15: Postopek prvega čiščenja drevesa. 
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3.2.3 Bonsajevo lice in skica bonsaja 
 
Sprednjo stran bonsaja imenujemo tudi Bonsajevo lice. 
 
Z izbiro prave strani izrabimo pri drevesu največ, kar nam ponuja, vse njegove potenciale. 
Takoj za tem postopkom smo začeli z izbiro primernega sloga in skicirali naš bonsaj. Skico 
smo narisali na bel papir in si z njo pomagali pri nadaljnem oblikovanju drevesa (slika 16). 
 

 
Slika 16: Skica bonsaja pred njegovim oblikovanjem. 

 
 
3.2.4 Oblikovanje z ožičenjem drevesa 
 
Ožičenje je tehnika, ki zahteva praktično znanje, vendar z nekaj zanimanja in vaje se da z 
lahkoto naučiti. Drevo žičimo zato, ker s tem pomagamo usmeriti rast vej in celotnega 
drevesa v želeno smer in ker to predstavlja edini osnovni način oblikovanja. 
 
 
3.2.5 Beljenje lesu (Šari– mrtev les, Džin– mrtve veje) 
 
Japonski besedi šari in džin označujeta mrtev les oziroma mrtve veje. Tudi te oblikovalne 
tehnike, ki ji pravimo posebni efekti, se včasih poslužujemo pri končnem izgledu bonsaja. 
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4 REZULTATI 
 
 
4.1 ČIŠČENJE DREVESA 
 
Pred začetkom iskanja bonsajevega lica smo morali najprej očistiti drevo vseh nepotrebnih 
vej (slika 17). Pri tem smo pazili, da drevesa nismo ranili. Za obrezovanje smo uporabili 
čiste sterilne klešče ali škarje. Pazili smo na čim bolj gladko rez, tik ob deblu drevesa. 
Izjemoma so štrclji za t.i. šari (Shari). S tem postopkom smo dobili boljši pregled nad 
ostalimi vejami in nad tem, kako poteka deblo našega drevesa.  
 
Čiščenje vej je bilo pri obeh drevesih enako zahtevno delo. Paziti smo morali le na to, da 
ne porežemo in odstranimo preveč vej, ki bi jih mogoče na koncu le potrebovali za končni 
izgled bonsaja. 
 

        
 

       
Slika 17: Osnovni postopek čiščenja drevesa. 
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4.2 BONSAJEVO LICE 
 
Pred nami je bila težka naloga, saj smo morali določiti bonsajevo lice oz. sprednjo stran 
drevesa, ki bo vedno obrnjena proti opazovalcu. Kot vemo, je ta odločitev ključnega 
pomena, saj smo le tako lahko iz naših dveh dreves izvabili največ, kar sta nam  
potencialno ponujala. Izbira prave sprednje strani je vplivala tudi na to, v katerem slogu 
bosta naša dva bonsaja nastajala. 
 
Odločitev je bila lažja in hitrejša pri pacipresi (Chamaecyparis lawsoniana), saj nam je s 
svojo rahlo nagnjeno obliko celotnega debla, dala hitro in učinkovito sprednjo stran. Vrh je 
bil rahlo nagnjen proti opazovalcu, kar je za večino bonsajev značilno. 
 
Pri korejski jelki (Abies koreana) smo morali drevo kar nekaj časa obračati in iskati 
primerno stran. Ponujala nam je dva vrhova, zato je bila odločitev težja. Na koncu smo se 
odločili za stran, ki nam kaže, kako deblo potuje v obliki črke S in se na koncu proti vrhu 
rahlo nagne k opazovalcu. 
 
Dobro vidnih površinskih korenin, žal, nismo imeli pri nobenem od naših dveh dreves. 
Mogoče jih bomo še odkrili, ko bomo drevo presadili v pravo bonsajsko posodo. 
 
 
4.3 OBLIKOVANJE Z OŽIČENJEM DREVESA 
 
Drevo smo žičili zato, ker smo si s tem pomagali usmeriti rast vej in celotnega drevesa v 
tisto smer, ki smo si jo zadali (slika 18).  
 

                 
                   Slika 18: Začetek žičenja paciprese.                         Slika 19: Začetek žičenja korejske jelke. 
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Za ožičenje vej smo uporabili žgano bakreno žico, čeprav je manj priporočljiva, saj zaradi 
vremenskih vplivov postane trda (otrdi) in jo potem tudi težko znova uporabimo. Lahko bi 
uporabili tudi toplotno obdelano bakreno ali aluminijasto, ki je pobakrena s posebnim 
postopkom (eloksirana aluminijasta), in jo lahko tudi večkrat uporabimo. Jasno je tudi, da 
smo morali uporabiti različne debeline žice, za različno debele veje. 
 
Žičili smo pri dnu drevesa. Konec žice smo najprej globoko zasidrali ob začetek debla. 
Žičiti smo morali pod kotom 45° (približno) in ovijati v spirali. Z žico smo nadaljevali po 
deblu navzgor do prve spodnje veje (kot prikazano na sliki 19). Tako najprej ožičimo 
spodnjo glavno vejo, nato stranske veje in čisto nazadje še zadnje vejice na stranskih vejah. 
Pri debelejših vejah smo si pomagali tudi tako, da smo vejo ovili z dvema žicama in s tem 
pridobili na moči, da bo veja zdržala v želeni smeri. Tako smo nadaljevali proti vrhu 
drevesa. Seveda smo med celotnim postopkom še kje odstranili kakšno vejo, ki ni bila 
primerna oz. se ni podala k našemu želenemu slogu. 
 
Paziti smo morali: 

• da nikoli ne križamo dveh žic na X, 
• da pod žico ne ujamemo brstov, iglic ali listov, ker bodo odmrli, 
• da žice preveč ne zategujemo, ker se bo tako še hitreje zajedla v vejo ali drevo, 
• da ne puščamo štrlečih žic na koncu veje, 
• da uporabimo primerno debelo žico, za primerno debelo vejo. 
 

Pravilno ožičene veje vidimo na slikah 20 in 21. 
 
Oblikovanje drevesa (celotni končni videz) je bilo lažje pri pacipresi (Chamaecyparis 

lawsoniana) in nekoliko težje pri korejski jelki (Abies koreana). Glede samega ožičenja 
debla, vej in vejic, smo lažje in hitreje ožičili korejsko jelko, malo počasneje in težje pa je 
šlo pri pacipresi. 
 
 

          
        Slika 20: Pravilno ožičene veje paciprese.                     Slika 21: Pravilno ožičene veje korejske jelke. 
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                Slika 22: Vrh ožičene paciprese.                          Slika 23: Proti koncu ožičenja korejske jelke. 

 
 
4.4 BELJENJE LESU (ŠARI– MRTEV LES, DŽIN– MRTVE VEJE) 
 
Tudi pri naših dveh bonsajih smo naredili nekaj šarijev in džinov. Saj se nam je zdelo, da 
bo to pripomoglo k zanimivejšemu končnemu videzu bonsaja.  
 
 

             
     Slika 24: Začetek izdelave mrtve veje (džina).           Slika 25: Mrtva veja, premazana z apnenim žveplom. 
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Uporabili smo štrcelj, ki je dolg približno 5 – 10 cm. S štrcelja smo najprej olupili lubje, do 
drevesnega debla. Nato smo vanj naredili globok križni rez in nato s kleščami odtrgali in 
malo razcefrali narezane kose. Narezane kose smo vlekli iz zunanje strani proti deblu. 
Tako smo poskušali ustvariti naravni videz v viharju poškodovane veje (slika 24). 
 
Ves ta les smo nato samo še premazali z zaščitnim premazom, apnenim žveplom (vidimo 
na sliki 25). Tako les ne bo propadel in bo imel naravno belo sivo barvo, kot jo imajo 
odmrle veje v naravi. 
 
 
4.5 SKUPNI REZULTATI, PRIMERJAVA DELA PRI OBEH VRSTAH 
 
V preglednici 2 so zbrani osnovni podatki o poteku oblikovanja bonsaja pri obeh vrstah. Iz 
preglednice je razvidno, da je bilo delo s korejsko jelko v splošnem težje, razen postopka 
žičenja drevesa. Delo žičenja je potekalo hitreje, ker ima korejska jelka svoje iglice bolj na 
redko posejane po vejicah in vejah. Veje ima daljše, mehkejše in bolj prožnate, zato se 
lažje in hitreje žičijo. Pri pacipresi smo morali biti bolj natančni. Pazili smo, da pod žico 
nismo ujeli njenih drobnih iglic, saj bi s časoma postale rjave in bi odpadle. S tem pa bi si 
uničili videz bonsaja. Bonsajevo lice oz. sprednjo stran bonsaja smo hitreje našli pri 
pacipresi, ker nam je s svojo nagnjeno obliko debla omogočila hitro in učinkovito 
odločitev. Zgornji del je bil rahlo nagnjen proti opazovalcu, kar je za bonsaje značilno. 
Malo težje smo našli sprednjo stran pri korejski jelki, ker je imela dva vrhova, odločiti pa 
smo se morali le za enega. Na koncu smo videli, da deblo poteka v obliki črke S in da bo 
vrh tudi rahlo nagnjen proti opazovalcu. Čiščenje vej je bilo pri obeh vrstah zahtevno delo. 
Paziti smo morali, da ne porežemo ali odstranimo preveč vej, ki bi jih mogoče na koncu za 
oblikovanje potrebovali. Zato smo vseskozi spremljali našo začetno skico ter se poskušali 
orientirati po njej. Tudi pri samem oblikovanju obeh vrst dreves smo lažje prišli do 
želenega končnega izgleda pri pacipresi kot pri korejski jelki, saj je imela že samo osnovo 
vej razporejene pahljačasto. Zato smo samo še nadaljevali v tej smeri vse do vrha. Pri 
korejski jelki smo morali njene dolge veje in vejice zvijati skoraj v črko S, da smo dobili 
lepo enakomerno obliko vse do vrha.    
 

Preglednica 2: Primerjava med izdelavo bonsaja paciprese in korejske jelke. 

 Pacipresa (Chamaecyparis 

lawsoniana) 
Korejska jelka (Abies koreana) 

Bonsajevo lice lažje težje 
Čiščenje drevesa težje težje 
Ožičenje drevesa težje lažje 
Oblikovanje drevesa lažje težje 
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Na slikah 26 in 27 ter 29 in 30 vidimo končni rezultat ožičenih bonsajev korejske jelke 
(Abies koreana) in paciprese (Chamaecyparis lawsoniana). Primerjamo lahko, kako sta 
oblikovana in kako imata razporejene veje po nadstropjih. Na slikah 28 in 31 pa lahko 
vidimo ter primerjamo začetno kupljeno drevo iz drevesnice z gosto krošnjo ter končni 
rezultat našega dela – bonsaj. Spomladi jih moramo samo še presaditi v pravo bonsajsko 
posodo. 
 
Stila, ki sta nastala pri naših dveh bonsajih: 

• korejska jelka (Abies koreana) ima nagnjeni stil (SHAKAN), 
• pacipresa (Chamaecyparis lawsoniana) ima dvodebeljni stil (SOGU-KI SOKAN 

KARUKI). 
 

   
    Slika 26: Vrh ožičenega bonsaja korejske jelke.       Slika 27: Spodnji del ožičenega bonsaja korejske jelke. 

 
 

                     
Slika 28: Izhodiščno drevo Korejske jelke (bonsaj). 
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        Slika 29: Vrh ožičenega bonsaja paciprese.                      Slika 30: Spodnji del bonsaja paciprese. 

 
 
 

          
Slika 31: Izhodiščno drevo Paciprese (bonsaj). 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
 
 
5.1 RAZPRAVA 
 
Bonsaji v Sloveniji niso še toliko razširjeni, da bi ljudje lahko točno vedeli, kako morajo 
drevo oskrbovati in ravnati z njimi. Tudi prodajalci v vrtnih centrih ali cvetličarnah vedo o 
bonsajih zelo malo. 
 
S poskusom smo želeli pokazati, kaj vse je potrebno vedeti o gojenju in oskrbi teh 
prečudovitih dreves, ki jim rečemo bonsaji. 
 
Uporabili smo dva iglavca, pacipreso (Chamaecyparis lawsoniana) in korejsko jelko 
(Abies koreana), ki sta za oskrbo, gojenje in vzdrževanje najbolj primerna. Ta drevesa so 
zimzelena, tako da jih tudi pozimi lahko občudujemo v vsej njihovi lepoti. Listavci pa žal 
jeseni odvržejo listje, tako da je njihova lepota pozimi zmanjšana. 
 
Kot smo videli, je bilo čiščenje pri obeh vrstah enako zahteven postopek. Najprej smo 
morali odstraniti spodnje veje in nekaj vmesnih, da smo lahko videli, kako poteka deblo od 
koreninskega vratu do vrha drevesa. Pazili smo, da nismo odstranili preveč vej, ki bi jih 
morda na koncu potrebovali. Nato smo prišli do faze, kjer smo se malo ustavili in še enkrat 
pregledali skico, določili vrh in začeli z ožičenjem. 
 
Pri oblikovanju vej celotnega drevesa smo ugotovili, da je bilo težje oblikovati in zvijati 
veje pri korejski jelki (Abies koreana), saj ima ta vrsta zelo dolge veje, tako da smo morali 
premisliti, kako jih bomo najlažje in najlepše oblikovali. Samo žičenje pa je bilo lažje, saj 
je imela korejska jelka zelo lepe veje z malo iglicami. To je pripomoglo, da smo samo 
drevo res hitro ožičili. Veje pa smo morali na koncu razporediti tako, da je naš bonsaj 
izgledal polno in zanimivo. 
 
Pri pacipresi je bilo žičenje drevesa težje, saj je imela veliko drobnih vej z gostimi 
iglicami. Zato je bilo delo zamudno in bolj natančno kot pri korejski jelki, saj smo morali 
paziti, da pod žico nismo zajeli preveč iglic, ker bi se nam tako posušile. Ko smo veje in 
vejice ožičili, smo se lotili oblikovanja. Veje smo razporedili v pahljače in v nadstropja. S 
tem smo zapolnili prostor okoli debla.  
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5.2 SKLEPI 
 
•   Gojenje bonsajev je izrazna specifična tehnika, ki dopolnjuje obvezno vrtnarsko znanje. 
 
•    Iglavce pogosteje uporabljamo za bonsaje, ker jih lažje oblikujemo v različne sloge. So 

zimzeleni, manj zahtevni glede oskrbe in jih lažje prezimimo zunaj. Listavci so lepi in 
zanimivi na pogled, saj imajo različne oblike in barve listov. Gojimo jih bolj za sobne 
bonsaje. Listavci ne omogočajo velike slogovne pestrosti. 

 
•   Za uspešno gojenje bonsajev je izrednega pomena že ustreza sadika. Priporočljiva je 

izbira sadike, ki jo včasih najdemo v kotih drevesnice. Take sadike so bolj poceni, 
lahko so skrivenčene, malo polomljene, bolj stare kot nove in zelo zanimive za 
bonsaiste. 

 
•  Uspešno gojenje bonsajev je celovit postopek, od izbire ustrezne drevesne vrste do 

končne izdelave. 
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6 POVZETEK 
 

Namen poiskusa gojenja bonsajev iglavcev je bil proučiti postopek gojenja takšnega 
drevesa.  
 
Uporabili smo dve vrsti iglavcev, pacipreso (Chamaecyparis lawsoniana) in korejsko jelko 
(Abies koreana), ki smo ju kupili v drevesnici. Drevesi sta bili zanimivi zaradi same 
velikosti, odebeljenega koreninskega vratu ter zvitosti debla. 
 
Sredi aprila smo začeli gojiti bonsaj pri pacipresi (Chamaecyparis lawsoniana). Najprej 
smo si drevo še enkrat ogledali in ga začeli čistiti. Nato smo poiskali prvo stran oz. 
bonsajevo lice. Sledila je skica drevesa oz. izgled končnega bonsaja, kakršnega si 
predstavljamo na koncu našega ustvarjanja. Ko je bila skica končana, smo začeli z 
ožičenjem in oblikovanjem drevesa. Od spodnjih vej smo počasi napredovali višje. Vmes 
smo seveda še kakšno vejo odstrani in uporabili postopek šari (mrtev les) ali džin (mrtva 
veja). Ko smo prišli do vrhnje veje, smo morali še enkrat dobro premisliti, kam in kako bo 
gledal vrh našega drevesa oz končnega bonsaja.  
 
Nato smo v istem tednu pričeli z gojenjem bonsaja še pri korejski jelki (Abies koreana). Pri 
korejski jelki je bilo oblikovanje bonsaja težje, saj je imelo drevo dolge veje, na njih pa 
zelo malo iglic. Te veje smo morali spretno upogibati, da smo naredili primerna nadstropja, 
ki pokrivajo celotno drevo. Tudi oblikovanje vrha je bilo težje, saj je bilo težko izbrati 
primerno vejo. 
 
Oba bonsaja sta, žal, malo prevelika za svoje razmerje (6:1), a sta kljub temu zelo lepa in 
zanimiva. 
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