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Kinesisk alm  
Ulmus parvifolia 
 
 
 
 
 
Den kinesiska almen är förmodligen den art som lämpar sig bäst för nybörjare. Det är 
en robust art som klarar sig bra inomhus året om eller kanske allra helst ute under 
sommaren och inne under vintern. Man kan också övervintra almar svalt, ned mot noll 
grader, på samma sätt som man övervintrar olivträd och andra medelhavsväxter.  
 
Almarna får inte torka ut helt, när jorden är nästan torr är det dags att vattna. Skulle 
man missa en vattning kan det hända att de tappar bladen. Fortsätt i så fall att sköta 
om trädet som vanligt så kommer snart nya skott. 
 
Bonsaier måste gödslas regelbundet eftersom man vattnar ofta och en hel del näring 
sköljs bort ur jorden. Vilken typ av näring man använder sig av spelar ingen större roll. 
Bonsaier är ju vanliga växter bortsett från att man klipper dem ibland, Gödsla hellre 
ofta och lite än sällan och mycket. Följ doseringsanvisningarna för produkten ifråga. 
 
Kinesiska almar klipper man regelbundet. Trivs de och växer riktigt bra får man klippa 
dem tre-fyra gånger om året. Du måste klippa tillbaka den nya tillväxten även om du 
vill att grenverket ska öka. Gör du inte detta får du ett grenverk med få, om några, 
förgreningar. Vill du bygga på en gren låter du de nya skotten växa ut med 6-7-8 blad 
sedan klipper du tillbaka och sparar 2–3 blad. Så låter du nya skott växa ut och så 
klipper du tillbaka igen. En gren som du inte vill ska växa till sig klipper du hårdare. 
 
Många tror att man ska klippa rötterna regelbundet men det gör man bara när man 
planterar om trädet. Det på våren när ljuset återvänder och trädet börjar växa. Man 
lyfter upp trädet ur krukan, luckrar upp den yttre delen av rotsystemet och klipper 
rötterna så att man får en rotklump som ser ut ungefär som tidigare, fast en storlek 
mindre. Ta bort ungefär en tredjedel av de gamla rötterna. Plantera sedan om trädet 
i en luftig väl dränerad jord. Du kan plantera om i samma kruka men vill du att trädet 
ska växa till sig och bli lite större kan du byta till en större kruka. 
 
Vill du veta mer om bonsaier så finns det två bra böcker här på hemsidan. Vill du hellre 
kolla på nätet så börja på den här sidan www.bonsaiempire.com .   
 

 


