
 

Grow it ! - Bonsaj 
 
Začínáme 
 
Tento dárkový balíček obsahuje skutečná semena živých rostlin pro pěstování. V balíčku najdete 
vše potřebné pro vypěstování vlastní bonsaje. 
Protože jsou rostliny živé organizmy, podmínky jako je teplota, voda, světlo a živiny mohou značně 
ovlivnit jejich vývoj. 
Je velmi důležité, abyste si důkladně přečetli pokyny pro pěstování Vašich rostlin, abyste se o ně 
uměli správně starat. Balíček obsahuje dostatek semen na 2 pokusy o vypěstování bonsají, proto je 
důležité, abyste si nechali dostatek semen na druhý pokus, kdyby byl první pokus o pěstování 
neúspěšný. 

Návod 

Balení obsahuje květináče a substrát z kokosové kůry pro správný a zdravý růst rostlin. Kokosová 
kůra je nejen výživná, ale také přírodní, lehce skladovatelná a v přírodě se rozloží. 

Kokosový květináč je ideální pro pěstování Vašich rostlin. Na začátku uložte květináč do 
nepropustného obalu, pak do květináče vložte substrátové disky a přilijte 100ml vody. Pro přidání 
vody se substrát okamžitě zvětší, tím vytvoří pro rostlinu výživné prostředí. 
Květináč může být zasazený venku nebo postavený uvnitř v domě či bytě. Pokud je pro rostlinu 
vhodné prostředí venku, květináč by měl být zasazený do jamky v zemi, která je pro něj dostatečně 
velká. Jestli je květináč zasazený v zemi, po 2 až 3 měsících se rozloží. 
Kokosový květináč je také ideální pro pěstování uvnitř, kdy vydrží pevný 9 až 12 měsíců. Přesto by 
měl být okolo květináče pevnější obal. 
Úspěch při pěstování závisí na tom, jak se budete o rostliny starat. 
 
O bonsaji 
 
Bonsaj je strom nebo keř, jehož růst je regulovaný omezením květináče a stříháním koruny 
a kořenů. Překlad slova bonsaj z japonštiny je jednoduše ‚květináčová rostlina‘. 
 
Přetože si většina lidí myslí, že bonsaje jsou speciálně vyšlechtěné druhy nebo dokonce geneticky 
upravené, z každého stromu nebo dokonce keře lze při správné péči vzniknout bonsaj. I když 
některé druhy rostlin jsou oblíbenější. 

Mnoho lidí si bonsaje spojuje s Japonskem, ale první zmenšený strom byl ve skutečnosti 
vypěstovaný v Pekingu v Číně v roce 200 n.l. V porovnání s dnešními rostlinami byli bonsaje 
pěstované v Číně obrovské. 

Populární styly bonsají 

Chokkan – mají rovný a přímý kmen 

Myogi – jsou ohýbané do různých stran, ale nejvyšší bod je vždy umístěný přesně nad kořeny  

Sekijojo – částečně odhalené kořeny jsou omotané okolo kamene umístěného ve spodní části 
kmene  

Označení bonsají podle velikosti 

Keshi-tsubu – bonsaj do výšky 2,5 cm 

Shito – bonsaj od 2,5 do 7,5 cm 

Gafu - bonsaj od 13 do 20 cm 



Komono – bonsaj do 18 cm 

Myabi – bonsaj od 15 do 25 cm 

Katade-mochi – bonsaj do 40 cm 

Chu/Chuin – bonsaj od 40 do 60 cm 

Omono – bonsaj do 120 cm 

Bonju – bonsaj vyšší ako 100cm 

 

Balení obsahuje směs těchto semen 

Cedrus Atlantica (cedr) 

Cryptomeria Japonica (Japonský cedr) 

Pinus Excelsa (borovice) 

Pinus Roxbouhii (borovice) 

Thuja Orientalis (tuje) 

Abies (jedle) 

 

Návod pro sadbu 

Sázet můžete v průběhu celého roku. Semena rovnoměrně rozprostřete na substrát v hloubce asi 
3mm. Po zasazení je ideální květináč zabalit do plastového sáčku a umístit mimo přímé sluneční 
světlo na dobře osvětlené místo v teplotě 13-16°C na 2-3 týdny. Doporučujeme použít tenké sáčky, 
nepoužívejte tlusté sáčky, které zabraňují průniku vzduchu. 

Pak květináč uložte do ledničky (ne mrazáku) na 3-6 týdnů, po kterých je opět přemístěte do 
prostředí s teplotou 15-18°C. Je velmi důležité, aby zabalený květináč nebyl na přímém slunci, 
protože teplota v sáčku mohou vzrůst tak, že semena zahynou. Ujistěte se, že je půda vlhká. 

Návod na pěstování 

Odstraňte sáček až seemena vyklíčí. Až sazenice vyrostou tak, že jim květináčky nebudou stačit, 
přesaďte je. Pokud je budete sázet venku, zasaďte je do zastřešeného květináče nebo pod 
střechou. Vždy dávejte pozor, aby půda nevyschla. 

Péče 

Pokud je bonsaj v květináči, je potřeba ji pravidelně zalévat. Je vhodné rostliny pěstovat delší dobu, 
než je začnete stříhat. 

Doufáme, že si užijete tento dárek ze série Grow it – Vypěstuj si sám ! 


