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Binnenbonsai
Triphasia trifolia
Deze plant komt van oorsprong uit Azië en Maleisia.
Donkergroen samengesteld blad, witte bloemetjes.
Onderaan de steeltjes rode bessen die vaak al ontkiemen aan de plant.
Dorens aan de onderkant van de takken.
Daardoor bijna niet te bedraden.
Onderhoud, zie: Murraya paniculata.
Olijf
Niet winterharde groenblijvende boom.
Standplaats:
 Zomer: volle zon 25ºC of buiten in de halfschaduw.
 Winter: volle zon 18ºC of beetje zon 4º – 10ºC.
Water :
 Zomer: matig vochtig.
 Winter: tussen 4º en 10ºC tamelijk droog.
Pistacia
Groenblijvende boom, niet winterhard.
Groeit in dorre gebieden langs de Middellandse zee.
Standplaats:
 Zomer: beetje zon tot 24ºC of buiten in de volle zon.
 Winter: Veel licht, beetje zon, 15º - 20ºC.
Water :
 Zomer: matig vochtig, kan met kraanwater.
 Winter: matig vochtig.
Bemesting:
 Zomer: iedere 4 weken.
 Winter: iedere 6 weken.
Podocarpus
Groenblijvende boom.
Conifeer, die heel groot kan worden.
Hij bloeit in de vroege zomer met vrouwelijke en mannelijke bloemen.
Hij is afkomstig uit China.
De boom heeft vrij zachte donkergroene brede naalden en een ruwe schors.
Standplaats:
 Zomer: tot 20ºC, beetje zon.
 Winter: tot 10º-15ºC, beetje zon.
Ficus
Niet winterharde groenblijvende boom.
Minimum 15ºC in de winter, af en toe sproeien, vochtig houden.
Voeding:
 Zomer: om de 2 weken.
 Winter: om de 4 weken.
Vermeerdering door stek of marcoteren.
Voor een gedrongen groei alle blad in het voorjaar verwijderen.
Wortelvoet niet altijd even mooi.

Serissa Foetida
Boom der duizend sterren.
Dit is van oorsprong een tropische struik met kleine groene of bonte ovale blaadjes.
De bloeitijd is in het voorjaar en vroege zomer.
Standplaats:
 Zomer: beetje zon, tot 20ºC buiten.
 Winter: veel licht, 11º tot 17ºC.
Water:
 Zomer: constant vochtig, veel sproeien.
 Winter: matig vochtig, veel sproeien.
Bemesting:
 Zomer: iedere 2 weken licht bemesten.
 Winter: iedere 8 weken.
Opmerking:
 De serissa houdt van een hoge luchtvochtigheid en een niet te warme omgeving.
Nooit laten uitdrogen. Na de bloei flink terug snoeien en alle scheuten aan de
wortelvoet direct verwijderen.
Bougainvillea Glabra
Deze prachtig bloeiende, subtropische plant heeft lichtpaarse schutbladeren en kleine gele
bloemen. Sommige cultivars hebben witte, oranje of rode bloemen.
Standplaats:
 Zomer: buiten in de volle zon, beschut tegen veel regen.
 Winter: veel zon, van september tot december, 8º - 12ºC, van januari tot mei, 20º 23ºC.
Water:
 Zomer: matig vochtig.
 Winter: van september tot december tamelijk droog. Van januari tot mei meer water
geven, in afwachting van de bloei.
Bemesting:
 Zomer: iedere 2 weken.
 Winter: van september tot december geen. Van januari tot mei, voor de bloei, iedere
4 weken.
Verpoten:
 In de herfst, na de bladval. Het is van belang dat de plant een koele rustperiode
doorbrengt zodat zich bloemknoppen kunnen ontwikkelen.
Malpighia Coccigera Mini hulst.
Standplaats:
 Zomer: veel zon, 24ºC, beschut tegen felle middagzon. Buiten half schaduw, maar
alle op warme vochtige dagen.
 Winter: volle zon, 18º tot 24ºC.
Water:
 matig vochtig, regelmatig sproeien.
Bemesting:
 Zomer: iedere 2 weken.
 Winter: iedere 4 – 6 weken.
Opmerking:
 Bladval, 2 tot 3 maal per jaar. Zet deze bonsai op een grote onderschaal met fijn
grind zodat de plant veel vochtigheid krijgt.

Murraya Paniculata
Deze plant heeft geurige witte bloemen.
De vruchten worden rood. Deze zijn gemakkelijk te zaaien, het hele jaar door.
Standplaats:
 Zomer: ochtendzon, kan bij hoge temperatuur naar buiten. Tot 20ºC.
 Winter: beetje zon , 15º tot 20ºC.
Water:
 Zomer: matig vochtig, veel sproeien.
 Winter: matig vochtig, veel sproeien.
Snoeien:
 Pas na de bloei.
Verzorgingsfouten bij het water geven.
Te weinig water
1. Blaadjes slap en kwijnend, weinig of geen groei.
2. Onderste blaadjes opgekruld, vergeeld en slap. Bladranden bruin.
3. Bloesem valt af of verdroogt snel.
4. Oudere blaadjes vallen het eerst af.
Te veel water
5. Blad slap, te zachte en rottende plekken op het blad.
6. Blaadjes krullend, vergeeld en kwijnend. Bruine bladpunten.
7. Bloesem schimmelt.
8. Nieuwe zowel als oudere bladeren vallen af.
9. Wortels bruin en papperig.
Nooit koud water geven. Het beste is kalkvrij water of het water koken en dan 24 uur laten
staan.
Zet kamerbonsai `s avonds en `s nachts niet achter een overgordijn.
Het wordt, als de verwarming uit is, op de vensterbank veel te koud. Overigens, kamerbonsai
kan doorgaans slecht boven de verwarming staan.
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