
ДЪРВЕТА, НАЙ-ЧЕСТО КУЛТИВИРАНИ В ЕВРОПА 
 
Глог (Crataegus).  
Добре разклонено дърво с красиви бели цветове. Отглежда се в плитък, плосък съд.  
Почва. Слабо варовита, богата на хумус. Да се поддържа леко влажна.  
Дръвчето е издръжливо и понася подрязване.  
Размножаване. Чрез семена и стратифицирани семена за разновидностите с червени цветове.  
Пресаждане. На всеки две години.  
 
Обикновена бреза (Betula alba).  
Дърво с красиво есенно оцветяване, ефектно и през зимата поради декоративното си стъбло. 
Лесно се оформя като бонсай с няколко ствола.  
Почва. Две части разложена листна маса + 1 част глинеста почва + 1/4 част пясък.  
Дръвчето понася всички подрязвания, включително и честите летни подрязвания за 
разклоняване.  
Размножаване. Чрез засяване на семена през лятото.  
Пресаждане. На всеки две години. 
  
Чимшир (Buxus sempervirens). 
Тъмнозелено дърво с неопадващи листа, ефектно през всички сезони.  
Почва. Слабо варовита, обогатена с разложена листна маса.  
Дръвчето понася добре подрязванията за оформяне на клоните, както и честите подрязвания за 
разклоняване.  
Размножаване. Чрез семена, резници или чрез пристягане.  
 
Обикновен габър (Carpinus betulus). 
Дърво с красиви листа през есента, оцветени в жълти и тютюневи тонове.  
Почва. Вж. конски кестен.  
Дръвчето понася честите подрязвания. Пъпките се премахват през лятото, за да се спре 
растежът му. Може да бъде засадено като миниатюрна горичка. Превръща се във великолепен 
бонсай благодарение на малките си листа.  
Размножаване. Чрез семена и чрез пристягане. Пресаждане. Ежегодно за миниатюрните бонсаи и 
на всеки две години за останалите.  
 
Кестен (Castanea). 
Добре разклонено дърво, растящо във влажна атмосфера. Размерите на листата може да се 
намаляват дори и при възрастен бонсай.  
Почва. Леко кисела, богата на хумус. Необходим е добър дренаж.  
Дръвчето понася различни подрязвания.  
Размножаване. Чрез засяване на семена през пролетта или чрез стратифицирани семена.  
Пресаждане. На всеки две години.  
 
Дъб (Quercus). 
Клоните му се оформят лесно с помощта на медна тел. Намаляване на листната маса се прави 
само при стари дръвчета, които имат излишни листа.  
Почва. Половин част разложена листна маса + 1/2 част почва + 1/4 част пясък.  
Дръвчето понася подрязване на клоните, но е добре да се подрязва само за разклоняване, за да 
има по-естетичен вид.  
Размножаване. Чрез стратифицирани семена през пролетта.  
Пресаждане. На всеки две години.  
 
Кипарис (Cupressus). 
Красиво дърво с право стъбло.  
Ефектно е да се засадят група кипариси в плитък цветарник, в който да се оформи релеф с 
купчина камъчета.  
Почва. Една част почва + 1 част разложена листна маса + 1/4 част пясък. Кипарисите обичат 
леките порьозни почви.  
Младите листа и клонки се премахват с нокът през цялото лято както при хвойната и японския 
кедър.  
Размножаване. Чрез семена.  
Пресаждане. На всеки две години.  
 



Обикновен смърч (Picea excelsa). 
Красиво, добре разклонено иглолистно дърво със светлозелен цвят. Расте във влажна 
атмосфера.  
Почва. Една част почва + 2 части разложена листна маса + 1/4 част пясък.  
Скъсяват се най-дългите клони. През юни се подрязват младите клонки.  
Размножаване. Чрез семена.  
Пресаждане. На всеки две години.  
 
Полски клен (Aсеr campestre). 
Дърво с красиви есенни листа в жълти и медни тонове. Размерите на листата се намаляват 
лесно.  
Почва. Вж. конски кестен.  
Бонсаите понасят подрязване на клоните. Подрязват се за разклоняване през лятото. Пъпките се 
премахват в началото на пролетта, когато започват да наедряват.  
Размножаване. Засяват се семената веднага след събирането им или се разсаждат поници.  
Пресаждане. През една или две години.  
 
Обикновен бук (Fagus sylvatica). 
Дърво със светлозелени листа през пролетта, почервеняващи през есента. листата опадват 
късно.  
Почва. Една част почва + 2 части разложена листна маса + 1/4 част пясък.  
Дръвчето понася подрязванията. При вече оформените бонсаи се премахват пъпките в краищата 
на клоните, за да се спре растежът им.  
Размножаване. Чрез семена или чрез пристягане.  
Пресаждане. На всеки две години.  
 
Обикновен тис (Taxus baccata). 
Дърво с тъмнозелени листа. Развива се и на сенчести места, но предпочита полусянката.  
Почва. Една част почва + 2 части разложена листна маса + 1/4 част пясък.  
Дръвчето понася подрязване на клоните, но по-добри резултати се получават, ако се подрязват 
само върховете на клоните за разклонява не.  
Размножаване. Чрез семена и стратифицирани семена.  
Пресаждане. На всеки две години.  
 
Конски кестен (Aesculus hippocastanum). 
Дърво с красиви есенни листа. От него могат да се Оформят хубави миниатюри. Размерите на 
листата се намаляват лесно.  
Почва. Половин част почва + 1/2 част разложена листна маса + 1/4 част пясък.  
Дръвчето понася различни подрязвания. Пъпките се премахват в началото на пролетта, преди да 
се появят листата.  
Дръвчето понася подрязване на младите клонки. През лятото се подрязва за разклоняване.  
Размножаване. Чрез резници.  
Пресаждане. Задължително всяка година. 
 
Европейска лиственица (Larix еurораеа). 
Дърво с тънки клони и светлозелени опадващи листа. Изисква много светлина.  
Почва. Една част почва + 2 части разложена листна маса + 1/4 част пясък. Обича леките почви.  
Подрязването за оформяне на клоните се извършва през зимата. През лятото се подрязва за 
разклоняване.  
Размножаване. Чрез семена.  
Пресаждане. Ежегодно или веднъж на две години преди набъбването на пъпките.  
 
Леска (Cory/us). 
Дърво с тънки клони. В естествена среда стволът му често е крив с причудливи форми.  
Почва. Една част почва + 2 части разложена листна маса + 1/4 част пясък. Обича лека, 
порьозна почва.  
Дръвчето понася различни подрязвания.  
Размножаване. От семена или чрез пристягане.  
Може да се прихване от клонка или от част от корен.  
 
Бряст (Ulmus). 
Добре разклонено дърво с красиви листа. Размерите му лесно се намаляват.  



Почва. Една част почва + 2 части разложена листна маса + 1/4 част пясък. Обича глинеста 
почва.  
Дръвчето понася различни подрязвания. При вече оформените бонсаи се премахват пъпките, за 
да се спре растежът.  
Размножаване. Чрез семена.  
Пресаждане. Ежегодно или веднъж на две години.  
 
Бяла акация (Robinia). 
Дърво със сложни перести листа.  
Почва. Песъчлива, обогатена с разложена листна маса от обикновена калуна. Не вирее в почви, 
богати на варовик.  
Дръвчето понася само леко подрязване за оформяне на клоните. Подрязване за разклонение се 
прави през лятото.  
Размножаване. Чрез семена.  
Пресаждане. На всеки две години.  
 
Плачеща върба (Salix babylonica). 
Отглежда се в саксия, поставена в съд с малко вода.  
Почва. Две части глинеста почва + 1 част разложена листна маса + 1/4 част пясък.  
Дръвчето понася подрязване на младите клонки. През  
лятото се подрязва за разклоняване.  
Размножаване. Чрез резници.  
Пресаждане. Задължително всяка година.  
 
 
Европейска липа (Tillia europaea). 
Дърво с красиви опадващи листа. Листата леко намаляват размерите си с течение на времето, 
също и когато са много. Расте във влажен въздух.  
Почва. Една част почва + 2 части разложена листна маса и 1/4 част пясък.  
Бонсаят понася различни подрязвания. Премахват се връхчетата, за да се спре растежът.  
Размножаване. Чрез семена. Възможно е да се получат нови растения и чрез пристягане, както и 
от коренови издънки.  
Пресаждане. На всеки две години.  


