
Pěstování bonsají není náročné, dalo by se přiblížit k  pěstování pokojových rostlin s  několika 
výjimkami. Protože jsou obvykle misky  malé, musíme zalévat častěji, jelikož rychleji vysychají. Nikdy 
by neměla zůstat v podmisce voda po zálivce. Zaléváme pomalu, aby vodu nasál celý kořenový bal  
a substrát byl dokonale prolit. Často nás bonsai upozorní svěšením listů na nedostatek vody. 
V případě, kdy dojde k přeschnutí bonsaje, můžeme vložit celou misku do vody, aby kompletně 
nasála vodu. Zaléváme odstátou vodou. Dáváme pozor na přelévání, kdy dochází k  uhnívání 
kořenů. Dáváme si velký pozor na umístění bonsaje, pozor na ostré sluníčko, sálající topení apod., 
které bonsai vysuší mnohem rychleji. Obecně platí, čím více světla, tím lépe. Bonsaje hnojíme 
přibližně jednou za 2 týdny hnojivem na bonsaje. V případě horšího stavu bonsaje můžeme využít 
podpůrných přípravků např. Duha, elixír apod. Bonsaje stříháme dle potřeby a tvaru, kterého chceme 
docílit a tvarujeme pomocí tvarovacího drátu. Rostliny přesazujeme na jaře dle potřeby alespoň 
jednou za 2-3 roky a zakrátíme kořeny až o 1/3, přesazujeme do speciálních substrátů na bonsaje.

  Buxus harlandii „zimostráz“ – nenáročná, vyžadující vydatnou zálivku, má ráda světlo,  
 při tvarování dáváme pozor na poškození větví. 
  Bambus – má rád světlo, ale snese i polostín. Zaléváme častěji a nenecháme přeschnout.  
 Stříháme kdykoliv dle potřeby. 
  Carmona Microphylla „čaj fuki“ – velmi oblíbená, nenáročná, pokud zapomenete na  
 zálivku, tak opadá, ale při včasné péči opět krásně obroste. Pozor na ostré sluníčko, které  
 může popálit. Plody nejsou jedlé. Malé bílé tečky na listech jsou často považovány za   
 škůdce, ale jedná se o vzhled listu. Zaléváme tak, aby rostlina nebyla přeschlá, ani přelitá. 
  Caragona spinosa „čínský pepř“ – má ráda světlo, zaléváme pravidelně a necháme vždy  
 proschnout. Roste poměrně rychle, častěji střiháme. 
  Cuphea – krásně kvetoucí bonsaj, která je velmi citlivá na přeschnutí. Neměla by nikdy  
 vyschnout. Odmění se Vám nádhernými květy. 
  Eugenia „australská třešeň“ – vyžaduje světlé místo, častější zálivku. Skvěle se tvaruje.
  Ficus „fíkovník“ – vystačí si s méně světla, ale pozor, má rád teplo, přímo nesnáší   
 průvan, na který reaguje shozením listů. Ideální je zalévat teplou vodou, v případě kdy   
 použijete studenou vodu shodí listy. Zaléváme vydatně, avšak po zálivce necháme   
 vyschnout, nemá rád přemokření. Roste svižně, takže je stříhání častější. 
  Ilex „Cesmína“ – má ráda světlo, zaléváme vydatně a následně necháme vyschnout.   
 Dobře se tvaruje. 
  Ligustrum chinensis „ptačí zob“ – miluje světlo, častá zálivka vydatná, při vyschnutí  
 reaguje svěšením listů. Po zalití jsou zpět. Krásné zelené listy, roste svižně, takže je stále co  
 střihat. Pokud se nestřihá, získá vzhled keře. 
  Olea europaea „olivovník“ – plodí olivy, nemá ráda přemokření, vydatně zalijeme 
 a počkáme, než substrát proschne. Nepřelíváme. Má ráda světlo. 

NÁVOD NA PĚSTOVÁNÍ

Pokojové bonsaje



V  případě venkovních bonsají postupujeme obdobně jako u pokojových. Stříháme dle 
potřeby a tvaru. Přesazujeme dle potřeby na jaře.  Dáváme pozor na ostré sluníčko, které 
může bonsaje popálit, zejména ty listnaté, které v  sobě nedrží tolik vláhy. Zaléváme opět po 
vyschnutí, dle umístění. Na sluníčku vyschne rychleji, než ve stínu. Hnojíme  jednou za 14 
dní. Na zimu bonsaje zazimujeme, aby na jaře opět vyrašily a byly plné síly. Bonsai kompletně 
celou venku zahrabeme listím, chvojím, mulčem apod., dáváme pozor, aby přes zimu na bonsai 
pršelo, či padal sníh, aby docházelo k  zalévání. Na jaře ji vyhrabeme a necháme opět obrazit. 

Acer „javor“, Corylus „líska“, Ficus carica „fíkovník“, Ginkgo biloba, Malus „jabloň“,  
Morus „Morušovník“ a další listnaté. Velmi rychle vysychají, bráníme je před ostrým sluncem, 
 aby nespálilo listy. Po vydatné zálivce je necháme proschnout a opět vydatně zalijeme. Venkovní 
 bonsaje kropíme celé včetně listů. 

Juniperus „jalovec“,  Larix „modřín“,  Pinus „borovice“ a další jehličnany. Dáváme velký pozor  
na přelívání. Vydatně zalijeme celou rostlinu, poté necháme vyschnout. Rády světlá místa.

  Pistazia „pistácie“ – vyžaduje světlo, přímé sluníčko, zaléváme vydatně a následně   
 necháme proschnout. 
  Podocarpus „kamenný tis“ – má rád hodně světla, ale i polostín. Zaléváme pravidelně,  
 aby nebyl příliš proschlý, ale zároveň nepřelívat. Stříháme a tvarujeme dle potřeby. 
  Portulacaria afra „tlustice“ – známý sukulent, který nevyžaduje téměř žádnou péči, 
 zaléváme jednou za čas, rozhodně nepřeléváme. 
  Premna „kozlovoň“ – velmi nenáročná bonsai, kterou dáme na světlé místo. Nemá ráda  
 přelití, po zálivce necháme proschnout. 
  Punica granatum „granátovník“ – krásná bonsai, vyžaduje světlo, vydatně zalít a nechat  
 proschnout, plodí granátové jablíčka, na zimu opadává. 
  Sagerethia thea „sagerecia čajová“ – má velmi ráda světlo, ale pozor na ostré slunce.  
 Substrát by neměl nikdy vyschnout, hlídáme pravidelně zálivku. Stříháme dle potřeby. 
  Serissa foetida „strom tisíce hvězd“ – krásně kvetoucí strom, který vyžaduje   
 pravidelnou zálivku, ale nesnáší přemokření, či změny míst, na které zareaguje opadem  
 a znovu obroste. Substrát by neměl nikdy vyschnout, ale pozor na přemokření.
  Ulmus parvifolia „čínský jilm“ – velmi oblíbený, jednoduchý na pěstování, má rád   
 hodně světla, v opačném případě ztrácí listy, bledne apod. Zalévat vydatně, nechat 
 vyschnout a opět silně zalít. Často stříháme, roste rychle. 
  Zelkova – velmi oblíbená na pěstování a jednoduchá, stříháme často, roste svižně.   
 Zaléváme vydatně a necháváme vyschnout. Má ráda světlo, ale zvládne i polostín. Stříháme  
 dle potřeby.
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