
Разделяне на ствол на дърво 
 

Урока започва със разделянето на стебло на шотландки бор. Чейз знае, че няма да се получи добър бонсаи, без 
прилагането на някои специални техники. В случая борът има много чворове (клони), местоположението на 
короната също пречи за оформяне на бонсаи. Ако обаче се раздели ствола на две - и се образуват два ствола – 
клоните ще са разположени подходящо за формиране на бонсаи, още повече ако клоните на по-малкия ствол са 
усукани. 

 

 
Чейс оглежда коя е най-подходящата 

страна да работи. 
 

 
Разцепването започва на 

две-трети от височината на 
ствола. 

 

Помощните средства са винаги добре дошли, 
като да речем китайска клечка за хранене 
използвана като клин за да държи отворена 

разцепената част. 

 
 



  Внимателно, се разширява в посока на основата.  

  
Много се внимава в този случаи. 

 

 
Когато се завърши с разцепването, дървото е подготвено за 

омотаване с рафиа. 

Рафата се обвива много здраво около двете части на ствола. Целта и е
двустранна – първо да придържа ствола и подържа живота на растението, и
второ да служи като подложка на кората когато се обвие с кабел. Рафата също
така предпазва малките парчета и пукнатини от изсъхване, и осигурява
оцеляването но дървото.  
Седем-осем влакна от рафата се обвиват много здраво спираловидно, като се
започне от основата и се върви към разцепената част. Клечката е необходима
за да се държат двете половини на ствола раздалечени  една от друга, за да
може да се обвият с рафата.  

 
 



 

 
Жица голям размер (номер 6) се навива около двете половини на ствола. Сега може да се помисли и за 
оформлението, и дървото започва да придобива желаната форма. 
 

   
След като дебелата жицата е обвита около стеблото, по-тънка жица се използва за клоните. Тук двамата обвиват 
абсолютно всеки клон до самият му връх. Лявата половина на ствола се извива на 180 градуса за да се подредят 
по-артистично клоните. 

 
 



   

Няколко последни поправки за да се поставят малките
клони на идеалното за тях място. 
  

Крайният резултат! Иглолистно дърво като това най-
вероятно ще се наложи да се държи в рафиа и обвито с 
жицата около две години. Много е вероятно 
втвърдената част да покрие откритата сърцевина на 
дървото. Грубо оформена саксия за цветя би била 
подходяща за стила на дървото. 

 


