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Agtergrond:

Die cascade styl word sub verdeel in vol cascade(Kengai) of semi-
cascade (Han-kengai).
Die styl word gebruik om n boom voortestel wat teen n berghang
af groei.

Die styl plaas ekstra druk op die boom en jy kry gewoonlik dat die 
onderste punt van die tak terug sterf omdat daar nie voldoened
sap vloei is nie.

Die cascade styl is baie gewild in China waar die bome n rowe
voorkoms het teenoor die in Japan wat baie fyner vertoon.



Semi-cascade Styl – (Han-kengai in Japanees)

Die styl word gekenmerk deur die eerste dominate tak wat afgroei
teen n hoek van ongeveer 45 grade. Die tak groei egter nooit tot 
onder die bak se bodem nie. Die tak moet ook nie aan die bak se 
rand raak nie.

Hierdie tak groei altyd na die kant toe en nooit na vore of agter
nie. Bakke geskik vir hierdie styl is rond, ses hoekig of vierkantig. 
Hulle diepte is gewoonlik drie to vyf keer die stam se dikte.

Indien n tafel gebruik word om die boom te vertoon moet die 
twee mekaar komplementeer. Hoër tafels word gewoonlik gebruik.



Vol-cascade Styl – (Kengai in Japanees)

Die styl verskil van die semi-cascade deur dat die eerste dominate 
tak wat afgroei verby die bak se bodem gaan. Die tak moet ook
nie aan die bak se rand raak nie. Altwee style kan met of sonder n 
kroon gegroei word.

Bakke geskik vir hierdie styl is rond en vierkantig. Hulle is 
gewoonlik lank en slank. In vierkantige bakke gebruik die een sy of 
n hoek as die voorkant van die bak. Met ronde potte moet
minstens twee voete van die bak na vore wys.

Die onderste punt van die tak moet nooit die tafel raak nie.



Versorging:

Cascades word soos enige bonsai versorg met die uitsondering dat
die onderste tak moontlik blaar voeding sal benodig omdat dit
onder die wortel massa groei. Die boonste groei moet ook in 
toom gehou word sodat dit nie uit verhouding met die onderste
groei is nie. Dit sal ook help met die onderste groei.

Bome geskik vir cascade:

Ranker bome soos bougainvillia en grond bedekkers werk goed vir
die cascade styl. Die Juniper en Cotoneaster spesies is ook gewild. 











Die Einde.

Enige vrae?


