22 Cây Bon Sai Đẹp Nhất Ở Nhật Bản
Các cây bonsai là một hình thức nghệ thuật Nhật Bản sử dụng cây nhỏ trồng
trong container. Mục đích của bonsai là chủ yếu chiêm niệm (cho người xem)
và tập thể dục dễ chịu của nỗ lực và sự khéo léo (cho người trồng). Nhưng
như tôi chắc chắn rằng bạn đã nghe nói về thực tế này, hầu hết chúng ta chỉ
nhận thức của một số loại hạn chế về cây bonsai, trong khi thực tế, có hàng
trăm loại khác nhau.
Những 22 cây bonsai đẹp là một ví dụ tuyệt vời về cách đa dạng loại
hình nghệ thuật này có thể được.
Cherry Blossom nở rộ

Một cây cảnh được tạo ra bắt đầu với một mẫu nguyên liệu gốc. Đây có thể là một công cụ cắt,
cây giống, hoặc cây nhỏ của một loài thích hợp cho phát triển cây cảnh. Bonsai có thể được tạo
ra từ gần như bất kỳ cây hoặc cây bụi loài cây thân gỗ có cuống dài ngày.
Chi Sứ sa mạc
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Cây đổ quyên

Một Azalea cũ 30 năm

2

Azalea khác

Wisteria cây cảnh
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Một Hibiscus 30 tuổi

Màu hoa cà

4

Crabapple Tree 60 tuổi

Việc thực hành của bonsai là đôi khi bị nhầm lẫn với lùn, lùn nhưng thường dùng để nghiên
cứu, phát hiện, hoặc tạo ra các giống cây trồng là, tiểu di truyền thường trực của các loài đang
tồn tại. Bonsai không đòi hỏi cây lùn di truyền, nhưng thay vì phụ thuộc vào việc phát triển cây
nhỏ từ cổ phiếu và các loại hạt thường xuyên. Bonsai sử dụng kỹ thuật canh tác như cắt tỉa, giảm
rễ, chậu, làm rụng lá, và ghép để sản xuất cây nhỏ mà bắt chước hình dạng và phong cách trưởng
thành, cây kích thước đầy đủ .
Anh đào
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Cherry Tree 25 tuổi

Một trong những cây bonsai lâu đời nhất trong lịch sử, đây là
một White Pine Nhật Bản, và phỏng đoán của mình rằng sinh nhật
của nó là năm 1625, gần 400 năm trước đây.

Chi nhánh và lá (hoặc kim) tăng trưởng trong cây là còn của một quy mô lớn hơn trong tự
nhiên.Cây dại thường mọc 5 mét hoặc cao hơn khi trưởng thành, trong khi các cây cảnh lớn nhất
hiếm khi vượt quá 1 mét và hầu hết các mẫu vật này nhỏ hơn đáng kể. Những khác biệt này ảnh
hưởng đến kích thước trưởng thành, thoát hơi nước, dinh dưỡng, kháng sâu bệnh, và nhiều khía
cạnh khác của sinh học cây. Duy trì sức khỏe lâu dài của một cây trong một container đòi hỏi
một số kỹ thuật chăm sóc đặc biệt.
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Một Bald Cypress

Cây nhỏ trồng trong container, như cây cảnh, yêu cầu chăm sóc đặc biệt. Không giống như
các cây trồng trong nhà và các đối tượng khác của vườn container, các loài cây trong tự nhiên,
nói chung, phát triển rễ lên đến vài mét dài và cấu trúc rễ bao gồm một vài ngàn lít đất. Ngược
lại, một container bonsai điển hình là dưới 25 cm trong kích thước lớn nhất của nó và 2-10 lít
khối lượng.
Coast Redwood 40 tuổi
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Bonsai trong mùa đông

Bonsai trong mùa thu
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Hơn 40 năm Banyan cũ của Trung Quốc

Một loại cây cảnh được thiết kế để bắt chước một khu rừng .
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Các nguồn mẫu vật có hình dạng tương đối nhỏ và để đáp ứng các tiêu chuẩn thẩm mỹ của
bonsai. Khi bonsai ứng viên tới gần kích thước cuối cùng kế hoạch của nó được trồng trong chậu
hiển thị, thường là một thiết kế để hiển thị cây cảnh trong một trong một vài hình được chấp
nhận và tỷ lệ. Từ thời điểm đó, sự phát triển của nó bị hạn chế bởi các enviornment được cung
cấp bởi các nồi.
Cascade phong cách của bonsai

Bonsai nay đã dứt khoát đạt đến một khán giả trên toàn thế giới. Có hơn hai trăm cuốn sách
về cây cảnh và nghệ thuật liên quan đến ít nhất hai mươi sáu ngôn ngữ có sẵn trong hơn chín
mươi quốc gia và vùng lãnh thổ. Vì vậy, nếu bạn thích cố gắng để phát triển một số trong những
ví dụ đẹp của nghệ thuật cây cảnh, và tạo ra một cái gì đó mà kéo dài suốt đời, có rất nhiều blog
onling vàVIDEO để hướng dẫn bạn thông qua quá trình này.
Gốc trên phong cách rock
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Một Maple Nhật Bản là khoảng 100 năm tuổi (qua mùa)
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Mapple Trident với rễ tiếp xúc

Hơn Atlas Cedar 50 tuổi

Nguồn: http://www.saimonthidan.com/?c=article&p=9987
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