Verpotten

Water geven

Snoeien

Bemesten

Bedraden/vormgeven

Opmerking

Januari

Niet

Zorg dat de wortelkluit
steeds vochtig is.
Bomen die buiten staan
kunnen gemakkelijk
een lange periode
onder een laag sneeuw
blijven staan.

Februari

Winterharde
bladverliezers kunnen
tegen het einde van de
maand verpot worden.
Wel tegen vorst
beschermen.

Vochtig maar niet nat.

Bladverliezers
kunnen nu bedraad
worden. De knoppen
liggen nog plat,
naarmate ze verder
zwellen worden ze
kwetsbaarder. Bomen
die bedraad zijn
beschermen.

De gewone meststoffen
zijn te zwaar voor de
jonge wortels.
Eventueel zachte
meststof gebruiken
(vismeel)

Winterharde
bladverliezers kunnen
bedraad worden.

Bestrijd insecten op tijd.
Verwijder de algen
(de groene aanslag) op
de stam.

Maart

Voor gezonde
bladverliezers waar de
wortels en dus ook de
knoppen actief van
worden is het ’t juiste
moment. Eind van de
maand Juniperus en
picea.

Grond steeds vochtig
houden. Pas verpotte
bomen niet teveel
gieten

Snoeien en twijgen
uitdunnen bij
bladverliezers zodra
de knoppen actief
worden. A-B-C
bomen zoals AcerBerk-Cotoneaster niet
snoeien, wachten tot
ze in blad staan.
Teveel sapdruk.

Niet verpotte bomen
krijgen vanaf nu
regelmatig mest.
Verpotte bomen 3-4
weken wachten.

Bedraden voordat de
knoppen zwellen maar
wacht na het bedraden
minstens 3 weken om te
verpotten.

In deze tijd is spintmijt en
bladluis zeer actief.
Zodra de eerste knoppen
beginnen te zwellen de
bladverliezers naar
buiten brengen. Tijd om
te Marcotteren.

April

Jeneverbessen en
sparren verpotten.
Einde ven de maand
andere coniferen en
cotoneasters.

Dagelijks water geven.

Dode twijgen en
takken weg snoeien.
Nu ook vormsnoei.
Wonden afdekken.
Spar en den nu met
rust laten,
snoeiwonden
verliezen veel hars.

Geef stikstofrijke
voeding. Bemest geen
vrucht of besdragende
bomen wanneer ze
bloemen hebben.
Beendermeel helpt bij
het ontwikkelen van
vruchten.

Bedraad coniferen wel en
bladverliezers niet.

Opletten voor late
nachtvorst.

Spuiten met een lichte
oplossing van
vruchtboomcarbolineum.
Dit is een goede periode
om dennen en andere
coniferen te enten.

Verpotten

Water geven

Snoeien

Bemesten

Bedraden/vormgeven

Opmerking

Mei / juni

Alle bomen die daar
aan toe zijn begin van
deze maand verpotten.
Uitzondering voor de
Juniperus Chinensis,
Satsuki azalea en de
Pinus, die kunnen
wachten tot begin juni.

De bomen zijn volop
actief. Iedere dag water
geven. Besproeien mag
maar niet in de volle
zon. “Zelfs bij regen de
bomen nakijken of ze
niet te droog staan”.

Bladverliezers
moeten reeds
gesnoeid zijn.
Prébonsai kan men
nog snoeien. Voor
coniferen is het nog
te vroeg. Bij deze
snoeien we enkel de
afgestorven delen
weg om infecties te
vermijden.

Om de 2 weken
stikstofrijke mest.
Bomen die nog niet
uitgelopen zijn
bemesten we niet, die
krijgen een extra
sproeibeurt.

Coniferen kunnen nu
bedraad worden, maar
oppassen voor de nieuwe
uitlopers.

Ongedierte is nu zeer
actief. Kijk de bomen
dagelijks na.
Zet zongevoelige bomen
in de halfschaduw, zoals
Acer, Azalea, Beuk.
Spuiten tegen witziekte
of meeldauw is nu aan te
raden.

Juli

Niet

Dagelijks, ook sproeien
Het liefst s’morgens.

Wonden genezen nu
snel. Een goede tijd
om dennen te
snoeien (kaarsen
verwijderen). Ook
shari maken we nu.
Bij bladverliezers
alleen het te veel aan
groei wegnemen.
Bladsnoei kan nog
net in het begin van
deze maand. ”nooit
bij beuken of ginkgo”.

Regelmatig bemesten.
Zwarte den Nu NIET
voeden, want we willen
kleinere naalden en
internodiën.

Zeer goede periode om
te bedraden, vooral bij
coniferen.

Bedrading nakijken.
Marcotteren kan nog net.
Let vooral bij warm weer
op de shohin dat ze
genoeg water krijgen.

Augustus

Niet

Flink water geven. Als
een pot droog staat
deze goed laten
doorweken of in een
waterbak zetten.

Bijknippen enkel op
Juniperus.
Voor bladverliezers is
het te laat. Bij de
zwarte den In het
najaar (Aug./Sept.)
knoppen selecteren
en terug snoeien naar
twee knoppen

Geen stikstof meer
geven. Bemesten met
P en K helpt de boom
reserves op te bouwen
voor volgend jaar.
Goed gevoede bomen
hebben minder
taksterfte.

Bladverliezers nu
bedraden heeft
nauwelijks effect. Maar
het kan en mag nog.
Voor coniferen is het nog
wel de goede tijd vooral
voor Juniperus.

Verwijder onkruid,
afgevallen bladeren en
blijf op insecten en ander
ongedierte inspecteren
bij hoge
luchtvochtigheid.
Te laat voor drastische
snoei.

Verpotten

Water geven

Snoeien

Bemesten

Bedraden/vormgeven

Opmerking

September

Niet

Let op voor schimmels.
De meeste planten
nemen minder water
op.

De snoeiperiode is
voorbij. Dennen nog
als het echt moet.
Knip alleen de te
lange verhoute
scheuten af. Jin en
shari kan nog even.
Later werkt de schors
minder mee en de
wonden helen niet
meer zo snel.

Enkel nog met
stikstofvrij mest
(0:10:10) Dennen
mogen iets meer
hebben. Voeden in het
najaar om de kaarsen
in het voorjaar sterk te
maken.

Kan nog maar opletten,
de takken zijn niet meer
zo soepel.

Bij Pinussen nieuwe
groei wegnemen om
vollere takken te krijgen.
Bij temp < 10 graden
moeten tropische bonsai
naar binnen.

Oktober

Niet

Let op dat de bomen
niet te nat komen
staan. Zet de pot
schuin op een steen
zodat het overtollig
water makkelijk weg
kan vloeien. Dat
voorkomt wortelrot.

Te krachtige
gegroeide scheuten
aan te top van
coniferen,
bijvoorbeeld dennen
en Chamaecyparis
moeten worden
weggeknipt
(wondpasta
aanbrengen)

Zeker geen
stikstofhoudende mest.
Bemesten met
(0:10:10) PK mest,
voorkomt een sterke
winterse achteruitgang
van bloemdragende en
soorten als olmen en
esdoorn. Bij alle
soorten verbetert PK
mest de algemene
conditie en bevordert
de gezonde groei in de
lente.

Kijk de bedrading
nogmaals na en verwijder
te strakke draad om
ingroei te voorkomen.

Denk nu stilaan aan
winterberging. Verwijder
alle mos want hier
verstoppen zich kevers
en engerlingen. De
meeste bomen moeten
een lichte vorstperiode
gehad hebben om in
winterrust te komen.
Spuiten tegen meeldauw
(witziekte) is aan te
raden.

November /
December

Niet

De winter is de ideale
tijd om bladverliezers
licht te snoeien. Laat
bij het snoeien van
dikke takken wel een
stompje staan. Het
grote snoeiwerk moet
wachten tot het
vroege voorjaar.

Niet

Niet

Preventief spuiten tegen
schimmel en insecten,
voordat de bomen in de
winterberging gaan.
Tijdens het verblijf in de
winterberging enkele
malen met 10ml/per ltr.
water jinvloeistof spuiten
tegen bijtende insecten
zoals kevers en
engerlingen, niet te nat
spuiten want de druppels
drogen wit op.

