
Η Τζακαράντα είναι ένα δέντρο 
παγκοσμίως γνωστό για τα πανέμορφα 
μωβ φύλλα του που έχουν μεγάλη 
διάρκεια. Είναι εύκολο και διασκεδαστικό 
στην καλλιέργεια και είναι πολύ ανθεκτικό 
αφού αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι και 
-7°C

1. Τοποθετήστε τους σπόρους της 
Τζακαράντα σε χλιαρό νερό και αφήστε τους 
για 24 ώρες να μουλιάσουν.
2. Τοποθετήστε το δισκίο σποράς στο νερό 
μέχρι να φουσκώσει. Κάντε μια τρύπα στην 
μέση και βάλτε μέσα έναν σπόρο κοντά 
στην επιφάνεια του δισκίου. Καλύψτε τον 
σπόρο με χώμα από το δισκίο σποράς. (Εάν 
ήδη χρησιμοποιήσατε όλα τα δισκία σποράς 
μπορείτε να φυτέψετε τους σπόρους σε ένα 
χώμα γενικής χρήσης πλούσιο σε θρεπτικά 
συστατικά. Τοποθετήστε ένα σπόρο 1,5εκ. σε 
βάθος μέσα στο χώμα και καλύψτε ελαφρώς, 

μετά συνεχίστε με τα υπόλοιπα βήματα).
3. Τοποθετήστε το δισκίο σποράς μέσα στο 
βιοδιασπόμενο γλαστράκι και βάλτε το σε 
ένα σημείο που έχει 20-24°C και 6-8 ώρες 
ήλιου ή σε ένα σημείο με δυνατό φως κάθε 
μέρα.
4. Κρατήστε το χώμα ελαφρώς υγρό. Ποτίζετε 
μόλις βλέπετε ότι αρχίζει να στεγνώνει και σε 
20-30 μέρες θα έχετε το πρώτο σας βλαστάρι.
5. Αφού βλαστήσει περιμένετε να φτάσει 
τα 16εκ. σε ύψος και τοποθετήστε το στην 
γλαστρούλα. Συμπληρώστε το απαιτούμενο 
χώμα.
6. Συνεχίστε να ποτίζετε μόλις βλέπετε ότι 
το χώμα πάει να στεγνώσει και φροντίστε 
το χώμα να στραγγίζει εύκολα και να μην 
κρατάει νερό.
7. Σε 2-3 χρόνια το δεντράκι σας θα είναι 
έτοιμο για εκπαίδευση σε ένα πραγματικό 
Μπονσάι. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το 
ψαλιδάκι για να φροντίζετε το Μπονσάι 
σας και το σύρμα για να δώσετε σχήμα στο 
δεντράκι σας. Δείτε περισσότερα στο
https://flowerstore.gr/odigiesbonsai

The Jacaranda tree is worldwide famous 
for its attractive and long-lasting violet 
colored flowers. It is easy to cultivate, fun 
to grow and quite hardy, as it can tolerate 
temperatures of −7°C (19°F).

1. Place the Jacaranda seeds in a glass full of 
lukewarm water and let them rest there for 
24 hours.
2. Soak the pellet in water and wait until 
it has swollen. Make a hole in the middle 
of the pellet and plant one seed per pellet 
slightly beneath the surface. Gently cover 
the seed with soil. (*If you already used all 
of your pellets just plant the seeds in new, 
“general use” soil rich in nutrients. Place the 
seed 1,5cm in the soil and cover lightly. Then 
proceed with the next steps).
3. Place the pellet inside the biodegradable 
pot and place them at a warm spot (near 
a window) of 20-24°C (68-75°F) where it 

receives 6-8 hours of light per day.
4. Keep the soil lightly moist. Do not let the 
soil dry out completely and after 15-30 days 
you should have your first seedling.
5. Once sprouted, wait for the seedling to 
reach 16cm tall. Repot to the bigger pot 
provided in the pack and supplement the 
required soil. Place it in full sun.
6. Keep watering when the soil is almost dry 
and make sure the soil can be easily drained.
7. After 2-3 years your bonsai tree will be 
ready to be trained into a small bonsai.
Find out how by visiting our website at: 
https://flowerstore.gr/bonsailessons

Το Ιαπωνικό πλατάνι, γνωστό και 
ως Japanese maple, πρόκειται 
αναμφισβήτητα για το πιο δημοφιλές 
Μπονσάι δεντράκι, κυρίως λόγω των 
κατακόκκινων φύλλων του και του 
σχήματος του. Καλλιεργείται στην 
Ιαπωνία από το 1800 και είναι ιδανικό 
ξεκίνημα για την εκπαίδευση Μπονσάι.

1. Τοποθετήστε τους σπόρους σε ένα 
ποτήρι με χλιαρό νερό και αφήστε τους να 
μουλιάσουν για 24-48 ώρες.
2. Τοποθετήστε τους σπόρους σε μια 
χαρτοπετσέτα. Ελαφρώς υγράνετε την και 
αφού την διπλώσετε τοποθετήστε την 
μέσα στο πλαστικό zip loc σακουλάκι που 
περιέχεται στην συσκευασία. Κλείστε το 
σακουλάκι και τοποθετήστε το στο ψυγείο 
(όχι στην κατάψυξη) για 60-90 μέρες.
(Κάθε 15 μέρες ελέγχετε το σακουλάκι για 
να σιγουρευτείτε ότι έχει ακόμη υγρασία 

μέσα. Σε περίπτωση που δεν έχει υγρασία, 
ξανα-υγράνετε την χαρτοπετσέτα, κλείστε 
το σακουλάκι και βάλτε το πάλι στο ψυγείο. 
(Εάν οι σπόροι ήδη έχουν βλαστήσει μέσα 
στο ψυγείο ή πάνε να βλαστήσουν τότε 
φυτέψτε τους).
3. Τοποθετήστε το δισκίο σποράς στο νερό 
μέχρι να φουσκώσει. Κάντε μια τρύπα στην 
μέση και βάλτε μέσα έναν σπόρο. Καλύψτε 
τον σπόρο με χώμα. Τοποθετήστε το δισκίο 
μέσα στο βιοδιασπώμενο γλαστράκι και 
βάλτε τo σε ένα μέρος με φως και ζέστη. 
Κρατήστε το χώμα υγρό αλλά όχι υπερβολικά 
υγρό ώστε να αποφύγετε το σάπισμα. 
Ποτίζετε μόνο λίγο πριν το χώμα στεγνώσει.
4. Περιμένετε για την βλάστηση. Η βλάστηση 
των σπόρων μπορεί να πάρει 1-2 μήνες ή και 
παραπάνω.
5. Μετά τη βλάστηση, περιμένετε τα 
βλαστάρια να φτάσουν τα 15-18 εκ. και 
μεταφυτέψτε τα στην τελική γλαστρούλα 
συμπληρώνοντας όσο χώμα χρειάζεται και 
τοποθετώντας την σε πλήρη ήλιο.
6. Συνεχίστε να ποτίζετε μόνο όταν βλέπετε 
πως το χώμα πάει να στεγνώσει. Μετά 
από 2-3 χρόνια μπορείτε να αρχίσετε να 
εκπαιδεύετε το δεντράκι σας για να γίνει ένα 
πραγματικό Μπονσάι!

The Acer palmatum commonly known as 
the Japanese maple tree is undoubtedly 
the most popular bonsai tree due to its 
beautiful red-colored fiery leaves. These 
trees have been cultivated in Japan and 
around the world since the 1800s and 
make an excellent bonsai specimen.

1. Place the Acer seeds in a glass full of 
lukewarm water and let them rest there for 
24-48 hours. This will soften the hard exterior 
of the seeds.
2. Place the seeds in white kitchen paper. 
Lightly moisten the paper. Fold the paper 
and place it inside the zip loc bag included 
in the kit. Close it and place it inside the 
refrigerator (not freezer) for 60-90 days.
3. Every 15 days check the paper towel if 
there is still moisture otherwise moisten 
again and place it back. (If you see that 
the seeds have sprouted while still in the 

refrigerator, start the planting process).
4. Soak the pellet provided in the pack, in 
water, and wait till the pellet has swollen. 
Make a hole in the middle of the pellet and 
plant one seed per pellet lightly beneath the 
surface. Gently cover the seed with soil.
5. Place the pellet in the biodegradable pot 
and place it at a warm location. Keep the 
soil moist but not waterlogged in order to 
prevent rotting.
6. Wait for germination! (germination can 
take one or two months or sometimes 
longer)
7. Once sprouted, wait for the seedling to 
reach 16cm tall. Place the pot inside the small 
bonsai pot provided in the pack (supplement 
the required soil) and place it in full sun.
8. Keep watering when the soil is almost dry 
and make sure the soil can be easily drained.
9. After 2-3 years your bonsai tree will be 
ready to be trained into a small bonsai.
Find out how by visiting our website at: 
https://flowerstore.gr/bonsailessons

Καλώς ήρθατε στο κιτ καλλιέργειας 
Μπονσάι του Flowerstore.gr!

Σας ευχαριστούμε για την προτίμησή σας 
και ευχόμαστε αυτό το κιτ να αποτελέσει την 
έναρξη μιας ευχάριστης ενασχόλησής σας με 
τον υπέροχο κόσμο των Μπονσάι.
Ξεκινώντας ένα δεντράκι Μπονσάι από 
σπόρο μπορεί να σας προσφέρει μεγαλύτερη 
ευχαρίστηση από την αγορά ενός έτοιμου 
φυτού.
Η καλλιέργεια Μπονσάι περιλαμβάνει 
συγκεκριμένα στάδια στα οποία εάν 
συγκεντρωθείτε στο κάθε ένα ξεχωριστά θα 
σας φανεί αρκετά εύκολη και διασκεδαστική.
Το κιτ περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεστε 
για να μεγαλώσετε και να δώσετε σχήμα 
στο δεντράκι σας. Στον λεπτομερή οδηγό 
καλλιέργειας θα βρείτε βίντεο με οδηγίες, 
για το πως θα μεγαλώσετε τα δεντράκια σας. 
https://flowerstore.gr/odigiesbonsai

Welcome to flowerstore.gr’s bonsai 
growing kit!

We are very thankful that you chose our 
growing kit and we hope that it welcomes 
you wholeheartedly to the exciting world of 
bonsai cultivation!
Starting your bonsai tree from seed can be 
much more rewarding than just buying a 
bonsai tree, as you get to form a very special 
bond with your little tree from the beginning 
and you have absolute control from the very 
early stage of growing the tree.
Growing a bonsai tree consists of a series 
of steps, but if you do it one step at a time 
you will find that it is not as demanding as it 
might appear.
This kit contains everything you will require in 
order to grow and shape your tree. Read our 
detailed guide and view our videos for further 
instructions on how to grow your little trees.



δισκίο σποράς και τοποθετήστε το στο 
βιοδιασπώμενο γλαστράκι.
3. Τοποθετήστε το γλαστράκι σε ένα σημείο 
που έχει 20-24°C και 6-8 ώρες ήλιου ή ένα 
σημείο με δυνατό φως κάθε μέρα.
4. Κρατήστε το χώμα ελαφρώς υγρό. Ποτίζετε 
μόλις βλέπετε ότι αρχίζει να στεγνώνει και σε 
20-40 μέρες θα έχετε το πρώτο σας βλαστάρι.
5. Αφού βλαστήσει περιμένετε να φτάσει 
τα 16 εκ. σε ύψος και τοποθετήστε το στην 
γλάστρούλα που βρίσκεται στην συσκευασία. 
Συμπληρώστε με το απαιτούμενο χώμα.
6. Συνεχίστε να ποτίζετε μόλις βλέπετε ότι 
το χώμα πάει να στεγνώσει και φροντίστε το 
χώμα να στραγγίζει εύκολα.
7. Σε 2-3 χρόνια το Μπονσάι δεντράκι 
σας θα είναι έτοιμο για εκπαίδευση σε 
ένα πραγματικό Μπονσάι. Μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε το ψαλιδάκι για το φροντίσετε 
και το σύρμα για του να δώσετε σχήμα.
Δείτε περισσότερα στο
https://flowerstore.gr/odigiesbonsai

you should have your first seedling.
5. Once sprouted, wait for the seedling to 
reach 16cm tall. Re-pot inside the bigger pot 
provided in the pack. Add as much soil as 
needed and place it in full sun.
6. Keep watering when the soil is almost dry 
and make sure the soil can be easily drained.
7. After 2-3 years your bonsai tree will be 
ready to be trained into a small bonsai.
Find out how by visiting our website at: 
https://flowerstore.gr/bonsailessons

υγράνετε την χαρτοπετσέτα και τοποθετήστε 
την πάλι στο σακουλάκι και μέσα στο ψυγείο. 
(Εάν δείτε ότι οι σπόροι έχουν αρχίσει τη 
βλάστηση βγάλτε τους και αρχίστε την 
διαδικασία της φύτευσης)
3. Τοποθετήστε το δισκίο σποράς στο νερό 
μέχρι να φουσκώσει. Κάντε μια τρύπα στην 
μέση και βάλτε μέσα έναν σπόρο. Καλύψτε 
τον με χώμα και τοποθετήστε το μέσα στο 
βιοδιασπόμενο γλαστράκι.
4. Τοποθετήστε το γλαστράκι σε ένα σημείο 
που έχει 20-24°C και 6-8 ώρες ήλιου κάθε 
μέρα.
5. Κρατήστε το χώμα ελαφρώς υγρό. Ποτίζετε 
μόλις βλέπετε ότι αρχίζει να στεγνώνει και σε 
20-30 μέρες θα έχετε το πρώτο σας βλαστάρι.
6. Αφού βλαστήσει περιμένετε το σποροφυτό 
να φτάσει τα 16εκ. σε ύψος και τοποθετήστε 
το στην γλάστρούλα που βρίσκεται στην 
συσκευασία. Συμπληρώστε το απαιτούμενο 
χώμα.
7. Ποτίζετε μόλις βλέπετε ότι το χώμα πάει να 
στεγνώσει. Φροντίστε το χώμα να στραγγίζει 
εύκολα.
8. Σε 2-3 χρόνια θα είναι έτοιμο για 
εκπαίδευση σε ένα πραγματικό Μπονσάι. 
Δείτε περισσότερα στο 
https://flowerstore.gr/odigiesbonsai

To Ιαπωνικό πεύκο είναι το πλέον 
δημοφιλές Μπονσάι και είναι αυτό που 
έρχεται στο μυαλό όλων όταν σκέφτονται 
την λέξη Μπονσάι. Το κλασικό πράσινο 
χρώμα του και οι πευκοβελόνες στα 
κλαδιά του το καθιστούν ένα πολύ 
καλό δέντρο για καλλιέργεια Μπονσάι. 
Εύκολο στην βλάστηση και στο να του 
δοθεί σχήμα κατα την ανάπτυξη του, το 
Ιαπωνικό πλατάνι είναι ιδανικό δέντρο  
για αρχάριους καλλιεργητές καθώς επίσης 
είναι ένα δέντρο ανθεκτικό στις καιρικές 
συνθήκες. 

1. Τοποθετήστε τους σπόρους σε ένα ποτήρι 
με νερο σε θερμοκρασία δωματίου για 12-24 
ώρες.
2. Τοποθετήστε το δισκίο σποράς στο νερό 
μέχρι να φουσκώσει. Κάντε μια τρύπα στην 
μέση και βάλτε μέσα έναν σπόρο. 
Καλύψτε τον σπόρο με χώμα από το 

Το δέντρο του Ιούδα είναι ένα υπέροχο 
φυτό για τη δημιουργία ενός πανέμορφου 
Μπονσάι καθώς παράγει μεγάλο αριθμό 
από ροζ άνθη την περίοδο της άνοιξης.

1. Τοποθετήστε τους σπόρους σε ένα ποτήρι 
με ζεστό νερό (όχι βραστό αλλά όχι χλιαρό) 
για μια περίοδο 24-48 ωρών. Μετά από αυτό 
οι σπόροι θα πρέπει να φουσκώσουν. Αν 
όχι αφαιρέστε το εξωτερικό των σπόρων αν 
γίνεται και αφήστε τους σε χλιαρό νερό για 
ακόμα 12 ώρες.
2. Αφαιρέστε τους σπόρους από το 
νερό και τοποθετήστε τους σε μια υγρή 
λευκή χαρτοπετσέτα. Τοποθετήστε την 
χαρτοπετσέτα στο πλαστικό zip loc σακουλάκι 
που περιλαμβάνεται στην συσκευασία. 
Τοποθετήστε το σακουλάκι στο ψυγείο 
(όχι στην κατάψυξη) για 4-6 εβδομάδες. 
Ελέγχετε το σακουλάκι κάθε 15 μέρες για να 
βεβαιωθείτε ότι έχει υγρασία. Αν είναι στεγνό 

The Judas tree (Cercis Siliquastrum) is a 
perfect bonsai specimen since it is very 
prolific in producing a large number 
of pink flowers during the spring. It is 
commonly used for ornamental purposes 
and also for creating lovely bonsai trees.

1. Place the seeds in a glass of hot water to 
soften the hard exterior of the seed. Leave 
the seeds in the water for 24-48 hours. 
The seeds must have swollen in size. If not 
,remove the outer shell and soak the seeds 
for another 12 hours.
2. Remove the seeds from the water, place 
them in a wet paper towel, fold it and place 
it inside the zip loc bag provided with 
the bonsai kit. Place the bag inside the 
refrigerator (not freezer) for 4-6 weeks. Check 
the pack every 15 days to ensure that there 
is moisture inside the zip loc bag. Otherwise, 
re-moisten the paper towel. (If you see that 

The Japanese black pine is the golden 
standard of bonsai trees. The typical 
beautiful green-colored tree makes for a 
great bonsai specimen. Easy to grow and 
shape, this is a good choice for beginner 
growers. Black pines are also tolerant of 
poor growing conditions.

1. Soak the seeds in water for 12-24 hours
2. Soak in water the pellet provided in  
the pack. Wait until the pellet has swollen.  
Make a hole in the middle of the pellet and 
plant one seed per pellet lightly beneath  
the surface. Gently cover the seed with soil.  
Place the pellet in the biodegradable pot 
provided in the pack
3. Place the pot in a warm spot (near a 
window) of 20–24°C (68–75°F) where it 
receives 6-8 hours of light per day
4. Keep the soil lightly moist. Do not let the 
soil dry out completely and after 20-40 days 

the seeds have sprouted, remove from fridge 
and start the planting process.)
3. Soak the peat pellet in water and wait until 
it has swollen. Make a hole in the middle 
of the pellet and plant one seed per pellet 
lightly beneath the surface. Gently cover the 
seed with soil.
4. Place the pellet inside the biodegradable 
pot and place the pot in a warm spot (near 
a window) of 20-24°C where it receives 6-8 
hours of light per day
5. Keep the soil lightly moist. Do not let the 
soil dry out completely. After 1-2 months you 
should have your first seedling. 
6. Wait for the seedling to reach 16cm tall. 
Re pot inside the bigger pot provided in the 
pack. Add soil and place it in full sun.
7. Keep watering when the soil is almost dry 
and make sure the soil can be drained.
8. After 2-3 years your bonsai tree will be 
ready to be trained into a small bonsai.
Find out how by visiting our website at: 
https://flowerstore.gr/bonsailessons


