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Bonsai -  
Amerikansk Guldcypres 
(Cupressus macrocarpa) (inden- og udendørs bonsai) 

Ved formering af bonsai ligger den store chance deri, at man 
fra starten kan påvirke form og facon på træet. Det varer 
ganske vist længere at få et træ, når man starter med et frø. 
Til gengæld får man et tættere træ, når man lader det vokse til 
i en bonsaiskål end, hvis man tog træet i en skov. 

Værd at vide: 
Ved siden af de i Middelhavsområdet udbredte Cypresser findes 
der også i USA i Californien, Arizona og i Mexico flere 
Cypresser. Her er der tale om den subtropiske Cupressus 
macrocarpa - Guldcypres. Den udvikler gulgrønne til guldgule 
farvede nåle og den er særlig god som indendørs bonsai, idet 
den kommer godt til rette med de ekstra varme der normalt er 
indendøre.  

Den henregnes til de pasningsnemme bonsai og dens 
pyramideform byder sig til i forhold til den “Oprette” stilart i 
bonsaiformningen ligeledes med stilarten “Skov”. 
Overvintringstemperaturen bør ikke falde til under 6° C, men kan stige op til 20° C. Jorden holdes 
løbende fugtig.  

Oprindelse: 
Cupressus macrocarpa har sin oprindelse i USA. 

Formering: 
Frøene lægges i blød natten over i rumvarmt vand, hvorefter de fordeles let på fugtig såjord og dækkes 
med et tyndt lag såjord, der trykkes let an. Såjorden holdes jævnt fugtig frem til begyndende spiring.  
Ved en temperatur på 20° til 24° C følger spiringen efter 2 til 6 uger. Lad de unge planter vokse i 
såbakken i 3 til 4 måneder inden de prikles (omplantes). Så har rødderne haft tid til at vokse sig kraftige 
og robuste. 

Placering / lys: 
Det lille træ elsker lyse til solrige placeringer. Efter sidste frost kan det også placeres i det fri. 

Gødning og vanding: 
Planten har et relativt lille vand behov, men i vækstsæsonen bør rodklumpen aldrig tørre helt op. Om 
vinteren vandes der også sparsomt. Fra marts til oktober tildeles der flydende bonsaigødning hver 2. til 
hver 3. uge om vinteren højst hver 6. uge. 

Beskæring: 
Beskæring er ganske vist muligt hele året, men den bedste tid er fra marts til maj. Her kan de nye skud 
skæres / nippes tilbage til 1/3. Ønskes træet formgivet ved indbinding med bonsaitrå bør dette også 
foregå i forårs månederne. 

Jord: 
Til omplantning egner sig en almindelig indendørsbonsai jord tilsat til ekstra sand. Man kan også selv 
mikse en jord bestående af lerjord, sphagnum og sand i forholdet 1:1:2.
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