Start to bonsai:
handleiding
Stap 1: Om het kiemen van de zaadjes een boost
te geven, is het aangeraden om de zaadjes een
week in de koelkast te leggen.

Stap 2: Haal de zaadjes na een week uit de koelkast en leg ze 24 uur in een kom met lauw water.
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Om het wachten te verzachten geven we u een
fortune cookie mee, beproef uw geluk.

Stap 3: Leg de aardetablet in het turfpotje en geef
voldoende water zodat de aardetablet na 10 à 15
min volledig opgezwollen is tot aarde.

Stap 4: Nu begint het kweken echt. Plant enkele
zaadjes 0,5 cm diep in de vochtige aarde.

Stap 5: Dek het turfpotje af met vershoudsfolie
om te voorkomen dat de aarde uitdroogt. Prik er
enkele gaatjes in, op die manier vermijd je schimmelvorming op de aarde. Het is ook belangrijk
om elke twee of drie dagen de vershoudsfolie van
het potje te halen gedurende 2 uur.

Stap 6: Plaats het potje ergens helder en warm
met een temperatuur tussen 20°C en 25°C. De
aarde moet vochtig blijven maar mag zeker niet
te nat zijn.
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Stap 7: Nadat de eerste zaailingen te voorschijn
komen, is het aangeraden om de Esdoorn op een
half-schaduwrijke plaats te zetten en te beschermen van de wind.

Stap 8: Wanneer de wortels van de bonsai het
turfpotje ontgroeid zijn, kan deze overgeplant
worden naar de keramieken bloempot.

Stap 9: Na het overplanten in een bloempot is
het wachten tot de bonsai volgroeid is. In de
tussentijd moeten de wortels steeds bedekt zijn
met voldoende aarde zodat het groeiproces van
de boom niet gehinderd wordt. Nadat de bonsai
volgroeid is kunt u de boom gaan bijknippen met
de bijgeleverde snoeischaar.

Stap 10: Wanneer u tevreden bent met de vorm
van de boom kunt u deze uit de trainingspot
halen en overplanten in een sierpot en nadenken
hoe u uw bonsai het best zal tentoonstellen.
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