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Bonsai - Japansk Elm 
(Zelkova serrata) (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: 
Zelkoven tilhører plantefamilien elmevækster, er kraftigt 
voksende og udvikler tandede blade. Altså perfekt til 
bonsaidyrkning. Dertil kommer en fin og tæt forgrening. Særlig 
attraktiv er den Japanske elm om efteråret, når bladene 
antager farverne i gule, orange, bronze og røde toner og når 
det farverig løv til sidst dækker jorden. Som nøgent træ om 
vinteren kan den smukke forgrening let iagttages. Mange 
bonsai-stilarter passer godt til Zelkoven, især opnås smukke 
effekter med plantning i grupper eller den klassiske besen-
form.  

Oprindelse: 
Dens hjemegn ligger i Japan, Kina og Kaukasus. 

Formering: 
Såning / formering af frøene er muligthele året indendørs. Den bedste såtid er dog fra slut vinter til slut 
forår. Læg frøene i en skål med fugtigt sand og stil denne i køleskab i 20 til 30 dage eller bedre i 
fryserummet. Igennem kuldeperioden nedbrydes de spirerhæmmende stoffer, hvorefter spiringen vil 
lykkes bedre. Efterfølgende placeres frøene, godt fordelt, i en dybde af ca. 1 cm i fugtig såjord eller 
havejord. Såjorden holdes herefter jævnt fugtig, men ikke våd. Ca. 2 måneder efter spiring kan de de 
små frøplanter omplantes. 

Placering / lys: 
Planten placeres altid lyst og gerne solrigt. Kun om sommeren lønner det sig med en let skygning. 
Egentlig er Japansk Elm en udendørs bonsai, men der er dog bonsailiebhavere der ynder at holde det lille 
træ indendørs. Her er det vigtigt med en lys og luftig placering, idet dets naturlige voksested jo er 
udendørs. Under ingen omstændigheder må det om vinteren stå i nærheden af en varmekilde, som f.eks. 
en varm radiator, idet træet skal kunne holde dets vinterpause. Selvom Zelkoven er et frilandstræ skal 
det beskyttes mod hård frost, idet de fine grene ellers kan fryse ihjel.  

Gødning og vanding: 
I de varme måneder vandes meget og bedst hver 2. dag og pas på jorden ikke tørre op. Fra marts til 
oktober gødes hver 14. dag. 

Beskæring: 
Gennem vækstsæsonen kan man altid skære de friske skud tilbage til 2 bladpar. Store dominerende 
blade kan også fjernes. 

Jord: 
Voksemediet kan bestå af 50% havejord såvel som 25% groft sand og 25% sphagnum. Alternativt kan et 
miks med 1/3 af hver af de førnævnte bestandele. 
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