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ABSTRACT: This article contains information on almost every aspect of
miniature trees culture in pots for any enthusiast beginner in bonsai.
The purpose of a bonsai is to cultivate and form small trees or shrubs
for many years, grown in special flat pots according to some traditional
rules.
Finally, the bonsai must look like a mature tree shape completely devel‑
oped from nature. The bonsai owner has the pleasure of contemplating
his opera – a living sculpture – after he has put his imagination and
talent into practice.
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Ce este un bonsai?
Bonsai trebuie înţeles cu două sensuri şi dimensiuni egale: ca formă a
artei (plante lemnoase miniaturizate) şi ca hobby, ca o punte între tradiţie
şi noutate ce permite o mai bună cunoaştere a naturii.
Cuvântul, în traducere liberă, înseamnă „copac cultivat într-un vas (ghiveci) plat”. Termenul de bonsai a căpătat, în timp, semnificaţii mai largi,
desemnând atât plantele lemnoase miniaturizate, cât şi arta obţinerii, în
mod controlat, a unor anumite forme de arbori miniaturizaţi, având ca
model arborii mari din natură.
Forma clasică de bonsai presupune respectarea unor reguli foarte
stricte care, în timp, nu prea au suferit modificări. Elementele esenţiale
ce trebuie urmărite sunt vârful arborelui, faţa plantei şi impresia de arbore
foarte bătrân.
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Scurt istoric al artei bonsai
În Japonia, arta plantelor miniaturizate a venit din China (prin secolul
al XII-lea), prin intermediul călugărilor budişti; a fost adoptată de japonezi
şi adaptată la cultura lor sub denumirea de bonsai.
Din Japonia, arta bonsai s-a răspândit în lume, peste tot a stârnit un
interes deosebit.
În Europa, câteva exemplare bonsai au fost prezentate la Expoziţia
Internaţională de la Paris (1878), dar abia la Expoziţiile de la Paris (1889)
şi Londra (1900) bonsai au fost remarcaţi şi au produs o mare senzaţie.

Fig. nr. 1 – Bonsai în expoziţie (Grădina Botanică Iaşi, 1993)

În România arta bonsai era foarte puţin cunoscută (Băltăreţu,1980;
Lungeanu,1987), dar în ultimele trei decenii tot mai mulţi amatori sunt
interesaţi de această artă (Toniuc, 1987; Toniuc, 1994). Un rol însemnat
pentru cunoaşterea arborilor în miniatură în ţara noastră a jucat colecţia
de bonsai realizată la Grădina Botanică din Iaşi (Toniuc şi Verdeş, 1997;
Mititiuc şi Toniuc, 2006), prezentată în fiecare an în diferite expoziţii în
Iaşi (Fig. 1) dar şi în alte oraşe (Galaţi, Piatra Neamţ, Rădăuţi, Tg. Neamţ,
Fălticeni).
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Pentru practicarea artei bonsai trebuie să cunoaştem istoria acesteia în
contextul vremurilor, să ne însuşim regulile de bază la care se poate adăuga
inspiraţia şi creativitatea noastră.

Stilurile în arta bonsai
În stabilirea stilurilor folosite în arta bonsai cultivatorii s-au inspirat
de la numeroasele forme de creştere pe care le au arborii şi arbuştii în
natură. În decursul timpului, japonezii au clasificat stilurile stabilite în
arta bonsai ţinând cont de numărul trunchiurilor, de forma trunchiului,
de numărul şi forma rădăcinilor. Mai jos, în descrierea stilurilor, a celor
care sunt abordate mai des, denumirea în limba română este însoţită de
denumirea în japoneză (scrisă cu majuscule) (Yoshimura şi Halford, 1965;
Lesniewicz şi Kato, 1981; Kuitert, 1989).
A) Stiluri cu un singur trunchi crescut dintr-o rădăcină
Stilul „Trunchi vertical” (CHOKKAN) – stilul este impunător, sobru şi
echilibrat. Trunchiul, perfect drept, se subţiază treptat spre vârf. Ramurile
sunt dispuse ± paralel cu solul, regulat şi simetric în jurul trunchiului,
coroana este bine conturată. După o treime din înălţimea trunchiului
(măsurată de la sol) încep să fie dispuse ramuri grupate de câte 3 (grupare
numită triadă) la fiecare etaj. După cum se observă, ramurile diferitelor
etaje nu se suprapun, încât fiecare ramură primeşte lumină suficientă.
Ramurile primei triade sunt vizibil mai groase ca celelalte şi cu frunziş
bogat. Ramurile din spate trebuie să aibă mai multe frunze pentru a se mări
efectul de adâncime al coroanei.
În ansamblu, arborele are un port piramidal, cu ramuri suficient de
rare pentru a se admira linia trunchiului. Vârful copacului are contur conic
sau obtuz şi rămâne vertical. Dacă este privit de sus, proiecţia vârfului
arborelui se suprapune peste baza trunchiului (Fig. 2 a).
Stilul „Trunchi vertical neregulat” (TACHIKI sau MOYOGI) – acest stil
are ramurile dispuse în triadă ca şi la stilul precedent. Trunchiul porneşte
drept dar, în căutarea luminii, face o curbură sau două în orice direcţie
(dar nu un „S” perfect) şi se termină cu un vârf conic, puţin aplecat în faţă.
Prezentul stil se realizează uşor, fiind binevenită orice deviere a trunchiu‑
lui de la verticală. Condiţia obligatorie este ca ramurile să fie în echilibru
pentru a forma o coroană mai mult sau mai puţin verticală, conică, aproape
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compactă, care trebuie să lase să se vadă bine trunchiul şi ramurile. Privit de
sus, proiecţia vârfului este puţin în faţa bazei trunchiului (Fig. 2 b; Fig. 4).
Stilul „Trunchi înclinat” (SHAKAN) – trunchiul este înclinat (face un
unghi cu solul) şi este echilibrat de prima ramură, care este puternică şi
îndreptată în direcţia opusă înclinării. Coroana are ramurile dispuse de jur
împrejurul trunchiului, ramuri ce cresc paralel cu solul. Rădăcina este mai
bine dezvoltată în partea opusă înclinării şi vârful este rotunjit şi dispus
lateral faţă de trunchi (Fig. 2 c; Fig. 5).
Stilul „Cascadă” (KENGAI) – trunchiul creşte la început vertical apoi
se curbează mult şi se răsfrânge în jos peste marginea vasului. Ramurile
sunt orientate în mai multe planuri, vârful plantei trebuie să ajungă într-un
punct aflat la nivelul (sau sub nivelul) bazei vasului şi cu cât ajunge mai jos
cu atât exemplarul este mai reuşit.

2a – „Trunchi vertical”

2d – „Cascadă”

2b – „Trunchi vertical
neregulat””

2c – „Trunchi înclinat”

2e – „Semicascadă”

Fig. nr. 2 – Stiluri în arta bonsai (d. Kuitert, 1989)
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Acest stil este mai greu de realizat pentru că ramurile au tendinţa de
a creşte în sus şi trebuie dirijate să se orienteze în jos. Dirijarea ramurilor
se face prin legarea acestora cu sârmă de cupru (sau de aluminiu), operaţi‑
une care se începe primăvara când ramurile sunt mai flexibile. Protejarea
porţiunilor de scoarţă înfăşurată în sârmă se face cu hârtie groasă sau cu
pânză de bumbac.
Pentru plantare se folosesc vase înalte, stabile, pentru ca planta să fie
în echilibru şi, în plus, planta se poate fixa cu sârmă ce se trece prin orifi‑
ciul de drenaj.
Acest bonsai trebuie să arate cât mai natural, asemenea unui copac
crescut pe marginea unei prăpastii sau pe malul apei (Fig. 2 d).
Stilul „Semicascadă” (HAN-KENGAI) – se caracterizează tot prin ori‑
entarea tulpinii în jos, tulpină care coboară sub marginea vasului dar nu
atât de sever: după o scurtă creştere verticală, tulpina se întinde oblic spre
în jos fără ca vârful să ajungă până la baza vasului. Câteva rădăcini vizibile
echilibrează trunchiul (Fig. 2 e; Fig. 6).

3a – „Arbore bătut de vânt”

3d – „Rădăcini peste piatră”

3b – „Mătură”

3c – „Trunchi contorsionat”

3e – „Pădure”

Fig. nr. 3 – Stiluri în arta bonsai – continuare – (d. Kuitert, 1989)
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Stilul „Arbore bătut de vânt” (FUKINAGASHI) – este o variantă, o
formă rafinată şi de mare efect a stilului „Trunchi înclinat”. Se caracteri‑
zează printr-o tulpină singulară, aplecată puţin sau foarte mult într-o parte,
iar particularitatea este dată de faptul că toate ramurile sunt orientate întro singură direcţie, ca şi cum ar fi bătute de vânt. Pentru a pune în evidenţă
mai bine aspectul creşterii ca un “steag” a acestor arbori coroana trebuie
să fie mai rară (Fig. 3a). Acest stil se poate aplica şi la alte stiluri de bază,
de exemplu la stilurile „Semicascadă”, „Trunchiuri gemene”, „Trei trunchiuri”
sau la stilul „Pădure”.

Fig. nr. 4 – Acer palmatum – Stilul
„Trunchi vertical neregulat”

Fig. nr. 5 – Lagerstroemia indica
– Stilul „Trunchi înclinat”

Fig. nr. 6 – Rosmarinus officinalis
– Stilul „Semicascadă”

Fig. nr. 7 – Ligustrum sinense –
Stilul „Trunchi contorsionat”

Stilul „Mătură” (HOKIDACHI) – este un aspect particular al stilu‑
lui „Trunchi vertical”. Tulpina principală nu ajunge la vârful coroanei şi

Bonsai – Arta cultivării plantelor lemnoase în miniatură

|

57

coroana, sub formă de evantai, ocupă jumătatea superioară a înălţimii
plantei. Toate ramurile pleacă aproape din acelaşi punct, de fapt se succed
la distanţe foarte mici, în final coroana arată ca un tufiş iar copacul ca o
mătură inversată (Fig. 3b).
Stilul „Trunchi contorsionat” (NEJIKAN) – este reprezentat de un
trunchi la care răsucirea este accentuată, astfel încât atenţia este reţinută
de acest trunchi care a luat înfăţişarea unui şarpe încolăcit, iar coroana
impresionează mai puţin (Fig. 3c; Fig. 7).
Stilul „Rădăcini peste piatră” (SEKIJOJU) – părţile superioare ale rădă‑
cinilor sunt expuse=vizibile, în drumul lor spre pământul din vas, aderă la
piatra peste care trec. Uneori planta îşi dezvoltă rădăcini vizibile impresi‑
onante (Fig. 3d).
B) Stiluri cu mai multe trunchiuri crescute din aceeaşi rădăcină
La aceste stiluri, de pe o singură rădăcină pot creşte 2, 3, 5 sau mai
multe tulpini.

Fig. nr. 8 – Chamaecyparis pisifera „Boulevard” – Stilul
„Trunchiuri gemene” – bonsai şi mini-bonsai

Stilul „Trunchiuri gemene” (SOKAN) – prezintă două tulpini inegale
ca grosime şi înălţime; trunchiul “părinte” este totdeauna mai gros şi mai
înalt decât trunchiul “copil”. Coroana, dacă este unică, rezultă din creşterea
împreună a ramurilor celor două trunchiuri (Fig. 8). Trunchiurile gemene
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pot fi dirijate să crească în stil „Trunchi înclinat”, stil „Arbore bătut de vânt”
sau stil „Cascadă”.

Fig. nr. 9 – Quercus robur –
Stilul „Trei trunchiuri”

Fig. nr. 10 – Punica granatum
„Nana” – Stilul „Pădure”

Stilul „Trei trunchiuri” (SANKAN) – arborele are trei trunchiuri ce
pleacă din aceeaşi rădăcină, din care două sunt mai groase (semnificând
părinţii) şi unul mai subţire (semnificând copilul) (Fig. 9).
C) Stiluri cu mai mulţi arbori care au fiecare rădăcina sa proprie
Stilul „Pădure” (YOSE-UE) – constă din plantarea împreună a mai
mult de 9 plante separate, fiecare având rădăcina sa proprie.
Secretul acestui stil este că se formează o pădure în miniatură, în
care ramurile arborilor vecini se întrepătrund, dar fiecare ramură pri‑
meşte suficientă lumină. Tulpinile au vârste, grosimi şi înălţimi diferite.
Arborele cel mai gros şi mai înalt este plantat în faţă, iar cel mai mic
în spate pentru a da impresia că pădurea este adâncă. Japonezii preferă
să folosească pentru realizarea unei astfel de păduri arbori cu frunze de
dimensiuni mici, având în vedere că frunzele prea mari, când sunt com‑
plet dezvoltate, strică armonia şi proporţiile peisajului. Cel mai frecvent,
într-un vas se utilizează plante din aceeaşi specie, mai rar se alcătuieşte
o „pădure” din amestec de foioase şi conifere. Obligatoriu plantarea se
face într-un vas scund şi larg, totul trebuie să arate ca un colţ de pădure
matură (Fig. 3 e; Fig. 10).
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Dimensiunile la bonsai
Plantele bonsai se pot grupa după înălţimea lor ce se măsoară de la baza
rădăcinii (care este la nivelul solului) până la vârful plantei (Yoshimura şi
Halford, 1965). Se disting următoarele categorii de mărime:
a) bonsai mici: au 5-l5 cm înălţime, se subdivid în două grupe:
= grupa cu înălţimi între 5–7,5 cm (se poate ţine vasul între două
degete); se mai numesc şi Mame-bonsai, Mini-bonsai sau Mume-bonsai;
= grupa cu înălţimi între 7,5–15 cm (se poate ţine vasul într-o palmă)
(Fig. 8);
b) bonsai mijlocii: au 15–30 cm înălţime (se poate ţine vasul cu o sin‑
gură mână), este categoria cea mai des întâlnită şi pe care o recomandăm
a se realiza;
c) bonsai mari: au 16–120 cm înălţime (sunt necesare două persoane ca
să ridice vasul cu planta). Plantele acestei categorii sunt greu de deplasat
dintr-un loc în altul şi chiar greu de expus. În acelaşi timp, nu este lipsit
de importanţă să ştim că la exemplarele mari de bonsai orice greşeală de
tăiere sau de dirijare a ramurilor este mult mai vizibilă.

Procurarea plantelor pentru bonsai
Încă de la început trebuie să ne hotărâm ce dorim să cultivăm: bonsai pentru exterior (plante ce provin din ţinutul temperat ce se simt bine
la 7–150C) sau bonsai pentru interior (plante tropicale sau subtropicale, ce
necesită mai multă căldură: temperaturi de 15–260C), mai multă lumină
şi umiditate (Kawollek, 1983; Toniuc,1993).
a) Căutarea şi recoltarea plantelor în natură. Teoretic este cea mai directă
metodă de procurare a arborilor şi a arbuştilor deja miniaturizaţi.
De la început trebuie să ne punem câteva întrebări: ce căutăm, unde
căutăm, când este potrivit să colectăm şi cum decurg operaţiunile de
recoltare.
În excursiile noastre în natură întâlnim adesea forme pitice şi curioase
de plante lemnoase şi ne putem alege un exemplar cu o formă cât mai
apropiată de cea pe care o dorim. Material bun pentru bonsai poate fi găsit
şi colectat în multe locuri: pe pantele munţilor, în poienile din păduri, pe
pajişti, în gardurile vii, în grădini, pe marginea râurilor, în cariere de piatră
părăsite.
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b) Producerea de material propriu. În general, pentru bonsai putem
obţine plantele folosind metodele clasice de înmulţire: din seminţe, prin
butăşire, prin marcotaj şi prin altoire. Aceste metode sunt descrise detaliat
în cărţile de horticultură în capitolul ce tratează “Înmulţirea plantelor”.
c) Cumpărarea plantelor pre-bonsai sau bonsai gata formaţi de la unităţi
specializate în producerea de material săditor.
Pepinierele dendrologice, silvice, horticole sau ale grădinilor botanice
sunt surse de material dendrologic tânăr pentru amatorii de bonsai. Pentru
începători, cumpărarea unui astfel de material este cea mai bună metodă.
La cumpărarea de bonsai gata formaţi este bine să avem câteva cunoş‑
tinţe privind cultura bonsai pentru ca, la cumpărare, să ştim ce alegem şi
cum să alegem.
Avantaj – amatorul de bonsai îşi procură, rapid, un exemplar de bonsai
gata format, care impresionează: nu-i rămâne decât să-l îngrijească con‑
form cu instrucţiunilor primite.
Dezavantaje – un bonsai cumpărat este frumos, dar pentru amatorii
începători este greu să-l menţină în formă: sunt necesare cunoştinţe temei‑
nice privind metodele de îngrijire, altfel, în scurt timp planta va muri; un
exemplar de bonsai în vârstă este impresionant, dar este scump.

Unelte şi materiale necesare
Înainte de a începe o activitate este bine să ne asigurăm cu toate cele
necesare pentru a fi siguri că putem obţine rezultatele dorite: unelte, vase,
amestecuri de pământ, plante gazonante, etichete din lemn sau plastic pen‑
tru numele plantelor etc.
Unelte. Chiar dacă specialiştii japonezi propun truse speciale cu
numeroase instrumente se pot utiliza, cu succes, diferite unelte dintre
cele folosite în mod obişnuit în activitatea de grădinărit (Murata, 1990;
Hrdlička V. şi Hrdlička Z.,1991) (Fig. 11).
– Foarfeci de vie de diferite dimensiuni pentru tăiat lăstari şi rădăcini.
– Foarfeci cu mânere lungi utilizate la tăierea frunzelor din coroană, a
lăstarilor tineri şi a mugurilor (Fig. 11 a).
– Bricege de altoit şi cuţite cu lame foarte ascuţite.
– Cleşti pentru tăiat, desfăcut şi răsucit sârma în jurul ramurilor şi a
trunchiului (Fig. 11 b).
– Beţişoare şi lopăţică din lemn pentru presat pământul (Fig. 11 c).
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– Pensete de diferite tipuri (pot fi cele medicale) necesare pentru înde‑
părtat mugurii, rupt frunzele uscate, smuls buruienile şi omorât paraziţii
mici (Fig. 11 d).

Fig. nr. 11 - Unelte pentru bonsai (d. Murata, 1990; V. Hrdlička., Z. Hrdlička, 1991)

– Pensule şi periuţe de diferite dimensiuni pentru curăţarea de pământ
a rădăcinilor.
– Măturici de diferite mărimi.
– Site cu ochiuri de diferite dimensiuni (1,5–10 mm) pentru cernut
amestecurile de pământ (Fig. 11 e).
– Stropitoare cu gât lung şi sita foarte fină necesară pentru udat şi pen‑
tru aplicat soluţiile de îngrăşăminte (Fig. 11 f).
– Pulverizatoare (din plastic sau din metal) – pentru pulverizat apă pe
frunze sau substanţe pentru combaterea bolilor şi a dăunătorilor.
Materiale:
– Bucăţi pătrate sau dreptunghiulare de sită metalică (sau de plastic)
cu ochiuri foarte mici. Acestea sunt necesare pentru acoperirea orificiilor
de drenaj de la baza ghivecelor, permiţând scurgerea rapidă a apei, dar
împiedicând pierderea pământului.
– Lighean din plastic în care se scufundă pentru udare ghivecele noi
înainte de prima plantare şi ghivecele cu semănături sau cu plante proaspăt
plantate.
– Sârmă de oţel, de cupru sau de aluminiu, de 3–4 grosimi diferite, pen‑
tru operaţiunile de dirijare a ramurilor, aducerea acestora în poziţia dorită
sau fixarea plantelor în ghivecele plate, fixarea sitei. Pentru un începător
sunt suficiente câte o rolă (de 250 gr) de sârmă cu diametru de 1 mm, 2
mm, 3 mm, şi respectiv, 4 mm.
– Hârtie groasă sau material textil pentru protejat ramurile ce vor fi
legate.
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Vase speciale pentru bonsai (Fig. 12)
Însuşi termenul de bonsai – copac crescut în vas plat – arată că această
artă implică două elemente obligatorii, care se condiţionează reciproc:
planta şi vasul. Alegerea vasului se face cu multă grijă, după anumite reguli
impuse de realizarea armoniei plantă-vas.

Fig. nr. 12 - Vase speciale pentru bonsai (d. Davies,1995)

Vasele pentru bonsai sunt scunde, largi şi puţin adânci, plate, cu
picioruşe, cu interiorul nesmălţuit şi cu orificii mari pentru scurgerea
apei. Forma lor poate fi ovală, dreptunghiulară, pătratică, rotundă. Forma,
adâncimea şi culoarea vasului sunt în funcţie de stilul, vârsta şi înălţimea
plantei, de culoarea frunzelor cât şi a florilor.
La stilurile „Cascadă” şi „Semicascadă”, obligatoriu sunt folosite vase
înalte pentru a echilibra accentuata înclinare a trunchiului.
Amestecuri de pământ folosite
Un bonsai creşte într-un ghiveci mic, deci are un spaţiu redus pentru
sistemul său radicular. Rădăcinile groase nu sunt prea convenabile pentru
că arborele ar trebui ancorat ferm în ghiveciul său folosindu-ne de sârmă.
În consecinţă este de dorit să se micşoreze numărul şi dimensiunile rădă‑
cinilor groase şi astfel să permită rădăcinilor mici să folosească eficient apa
şi spaţiul avut la dispoziţie. O atenţie specială se dă folosirii unui amestec
de sol corespunzător.
Amestecul de pământ folosit la plantare trebuie să absoarbă o cantitate
mare de apă şi să asigure o bună aerisire a rădăcinilor. În compoziţia ames‑
tecurilor intră: pământ de grădină, nisip, pământ lutos, turbă şi mraniţă.
Fiecare tip de pământ are însuşirile sale cu care participă în amestec.
O formulă de bază pentru amestecul de sol recomandă: 60% pământ
de grădină şi 40% nisip grosier de râu bine amestecate. În funcţie de par‑
ticularităţile plantelor se adaugă sau nu turbă.
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Plante gazonante
Pentru păstrarea umidităţii solului din vasele bonsai şi pentru a da
peisajului în miniatură un aspect cât mai “natural” se folosesc muşchi sau,
uneori, plante gazonante (Toniuc, 1993).
Plantele gazonante (numite şi plante acoperitoare ale solului) sunt cele
ierboase scunde (de 5–10–15 cm înălţime), cu tulpini târâtoare sau puţin
ascendente. Dintre aceste plante mici noi suntem interesaţi de acelea care
au o creştere lentă pentru ca efectul de “natural” să fie de lungă durată şi
au rădăcini puţin voluminoase pentru a nu ocupa mult spaţiu în ghivecele
şi aşa reduse ca dimensiuni.
Se folosesc plante gazonante pentru bonsai de exterior şi plante gazo‑
nante pentru bonsai de interior.
Aspectul şi modul de creştere al acestui “gazon” trebuie să se armoni‑
zeze cu planta bonsai şi vasul în care este plantat.

Metode de formare şi de menţinere a formei
Bonsai nu este o plantă pitică din naştere, ci este menţinută mică prin
aplicarea unor tehnici şi procedee.
În munca de cultivare a plantelor bonsai, cea mai mare satisfacţie este
dată de dirijarea şi formarea acestora în direcţia stilului ales.
La bonsai se caută să se realizeze forme care să se încadreze în
„regula triunghiului” format de cele trei elemente esenţiale: CER–
OM–PĂMÂMT. Concret, triunghiul este exprimat de vârful arborelui,
de ramuri şi de nivelul solului din vas. Se folosesc tehnici speciale pen‑
tru dirijarea înălţimii trunchiului, a direcţiei ramurilor, a aspectului
vârfului: tăieri, dirijarea (orientarea) trunchiului şi a ramurilor prin
legarea cu sârmă, îngroşarea trunchiului şi a ramurilor, accentuarea
aspectului de îmbătrânire artificială prin crearea efectului de lemn
mort. Aceste ultime două metode sunt practicate mai mult de către de
cultivatorii experimentaţi (Yoshimura şi Halford,1965; Dietiker, 1981;
Davies, 1995).
Tăierile (atât cele de formare, cât şi cele de întreţinere) se aplică atât
rădăcinilor cât şi ramurilor, lăstarilor, frunzelor şi mugurilor, după cum este
cazul; forma bonsai care tinde spre perfecţiune se va putea menţine, în
timp, numai prin tăieri repetate şi prin îndepărtarea unor muguri nedoriţi.
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Având în vedere că în 2–3 ani rădăcinile umplu ghiveciul, planta tre‑
buie transvazată. De regulă, operaţiunea se execută primăvara, înainte
de apariţia noilor lăstari. Cu această ocazie se taie o treime din lungimea
rădăcinilor.
Tăierea ramurilor şi a lăstarilor ne ajută să conturăm stilul dorit con‑
form schemei şi să menţinem forma echilibrată a coroanei. Stabilirea cu
precizie a ramurilor ce urmează a se tăia ne scuteşte să facem unele greşeli
care nu se mai pot corecta (de exemplu la conifere). Anumite ramuri se
elimină obligatoriu: cele ce cresc în jos către baza trunchiului; una din
două ramuri ce au crescut suprapuse; una din două ramuri opuse situate
la acelaşi nod şi oricare alte ramuri care prin poziţia sau direcţia lor strică
estetica stilului ales.
Frunzele se pot tăia, parţial sau total, pentru a forţa să crească alte
frunze mai mici; metoda este folosită numai la foioase.
Dirijarea (orientarea) trunchiului şi a ramurilor – se realizează prin
legarea cu sârmă; probabil este cea mai bine cunoscută dintre toate teh‑
nicile de formare a plantelor bonsai. Este o metodă mai nou introdusă
în tehnica bonsai, nu pentru a menţine arborele mic, ci pentru a orienta
cum dorim ramurile şi trunchiul (Yoshimura şi Halford,1965; V. Hrdlička
şi Z. Hrdlička, 1991; Davies,1995).

Sfaturi pentru îngrijire
Aceşti arbori în miniatură sunt fragili, nu au mult pământ şi necesită
o atenţie deosebită. Având cunoştinţele de bază şi ţinând cont de proveni‑
enţa plantei (din ţinutul tropical sau cel temperat), îngrijirea lor devine un
hobby foarte atrăgător (Dietiker, 1981; Samson-Santoni, 1984).
Udarea. Udarea este una dintre cele mai importante operaţiuni de
îngrijire; se poate face fie cu stropitoarea, fie prin pulverizarea de apă pe
frunze sau prin scufundarea ghiveciului într-un recipient cu apă (timp de
5–10 minute). Udarea este o „artă”, trebuie să ştim cât de des udăm, când
udăm, cum udăm, câtă apă dăm precum şi ce fel de apă folosim.
Frecvenţa udărilor depinde de felul plantei şi de anotimp: de regulă
se udă odată pe zi, vara de 2 ori pe zi, iar în perioada de repaus se udă mai
rar. Solul din ghiveci nu trebuie să reţină apa, dar nici să nu o piardă prea
repede. În ultimul caz este util să acoperim pământul cu o plantă gazonantă
sau cu muşchi.
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Periodic se verifică cu un beţisor: pământul nu trebuie să se usuce
complet şi atunci este momentul când trebuie udată planta, operaţiune
care se face dimineaţa şi/sau seara.
Udarea se face cu o stropitoare cu gât lung (Fig. 11): se dă puţină apă, se
aşteaptă, se mai dă puţină până ce solul este saturat. La bonsai de interior,
mai ales, se pulverizează apa pe frunze, seara sau dimineaţa.
Calitatea apei este foarte importantă: recomandată este apa de ploaie.
În lipsa acesteia putem folosi apa de robinet doar după ce a stat, într-un vas
deschis, timp de 24–48 de ore.
Administrarea îngrăşămintelor. Având în vedere cantitatea mică de
pământ din care se hrăneşte planta cât şi desele udări care spală mereu
solul, un bonsai trebui să primească periodic, dar în cantităţi mici, îngră‑
şăminte pentru a compensa pierderile. Îngrăşămintele organice, cât şi cele
chimice, se administrează numai după 15 minute după ce planta a fost
udată (niciodată nu se dau îngrăşăminte pe un substrat uscat!).
Combaterea bolilor şi a dăunătorilor. Din când în când, solul din vas şi
planta bonsai se examinează pentru a se depista din timp prezenţa unor
boli sau a unor dăunători. Se verifica frunzele, ramurile pentru a observa
dacă apar ceva semne deosebite (lăstari ofiliţi, frunze vestejite, îngălbenite,
cu forme modificate etc.). După ce se consultă un specialist în protecţia
plantelor se aplică tratamentele recomandate, dar soluţiile de stropit tre‑
buie să aibă concentraţii mai mici decât cele folosite la plantele cultivate
în ghivece obişnuite.

Amplasarea – locul cel mai potrivit pentru bonsai
În natură, un arbore creşte numai acolo unde condiţiile înconjură‑
toare sunt favorabile. Un bonsai nu poate controla mediul înconjurător al
amplasării sale, astfel că amatorul trebuie să fie foarte atent în ce loc aşează
„opera” sa.
Odată realizat, pentru bonsai se alege un loc de expunere pentru a fi
pus bine în valoare: pe rafturi sau suporturi speciale (înalte pentru stilurile
„Cascadă” şi „Semicascadă”), găzduite de spaţii cu suficientă lumină.
Bonsai obţinuţi din plantele ţinutului temperat sunt păstraţi numai
la exterior, tot timpul anului pot sta afară, în locuri unde există o bună dar
lentă circulaţie a aerului proaspăt. Iarna se protejează bine pentru a-i feri
de îngheţ.
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Bonsai de interior (de origine tropicală şi subtropicală) se menţin în
casă, pe verande, pe terase, în locuri ferite de îngheţ şi asigurând tempera‑
turi corespunzătoare locului de origine al plantei.
Grupul de bonsai-miniaturali şi cei mici (Baby-bonsai) se expun, în
grup, în tăvi largi sau pe o etajeră cu rafturi dispuse asimetric la diferite
niveluri (Dietiker, 1981; Davies, 1995).

Concluzii
Iubitorii plantelor decorative, cu puţină iniţiativă şi cu mult curaj, vor
putea încerca să pătrundă tainele miniaturizării. Alături de câteva exem‑
plare de bonsai, amatorul poate participa la desfăşurarea ritmului naturii,
având satisfacţia de a crea, cu propriile mâini, opere de artă vie.
Dacă planta se aşează într-un loc corespunzător, dacă i se dă puţină
atenţie în fiecare zi şi este bine îngrijită (udată, schimbat ghiveciul peri‑
odic, administrat îngrăşăminte etc.) poate trăi 200 de ani şi poate bucura
câteva generaţii ale unei familii.
Contemplarea unui bonsai este o trăire complexă, o meditaţie adâncă
asupra diversităţii şi eternităţii naturii. În faţa unui bonsai, simbol al cău‑
tărilor spre perfecţiune, frământările noastre interioare se topesc într-o
linişte sufletească.
Prezentele noastre sfaturi sperăm să vă convingă, să vă îndemne şi să
vă ajute ca să vă bucuraţi de prezenţa unui bonsai.
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