
 
 

DICIONÀRIO DE TERMOS BONSAISTAS 
 
A  
Akadama: Argila vulcânica granulada utilizada como substrato para bonsai. Aka significa vermelha; e Dama, 
bola.  
Ara-kawacho: Árvore com a casca áspera e enrugada.  
Ara-ki: Árvore recentemente colectada e utilizada cimo material para bonsai.  
 
B  
Bankan: Tronco com muitas curvas.  
Bonkei: Paisagem natural em uma bandeja, contendo rochas, plantas, figuras de animais, casas, etc.)  
Bunjingi: Estilo Literato. tronco com crescimento erecto informal, sem galhos, excepto no topo ou ápice.  
 
C  
Chokkan: Formal, erecto, tronco vertical, com copa piramidal e galhos distribuídos em todas as direcções.  
 
D  
Daiki: Planta mãe.  
 
E  
Eda-jin: Jin's feitos artificialmente  
Eda-nuki: Remoção de galhos indesejáveis.  
Eda-uchi: Galhos distribuídos com harmonia.  
Eda-zashi: Poda de galhos  
 
F  
Fukinagashi: Varrido ou fustigado pelo vento.  
 
G  
Gobo-ne: Poda de raízes.  
Gobo-tsuchi: Solo granulado.  
Goyo Matsu - Pinheiro Branco  
 
H  
Ha-gari: Pinçagem de folhas.  
Ha-zashi: Poda de folhas.  
Hamizu: Pulverizar as folhas com água.  
Han-Kengai: Estilo &quot;Semi-Cascata&quot;.  
Hankan: Bonsai com um tronco muito serpenteado.  
Hariganekake: Aramar uma árvore.  
Hige ne - Raízes finas  
Hokidachi: Estilo Vassoura. Tronco recto e sem curvas, com todos os galhos partindo de um mesmo ponto.  
Honbachi: Bandeja para Bonsai.  
 
I  
Icho - Ginkgo  
Ikada: Estilo em forma de balsa. Árvore plantada horizontalmente, formando um bosque a partir dos galhos 
que crescem verticalmente.  
Ishitsuki: Agarrado à Rocha.  
 
J  
Jin: Galho ou parte de um tronco que morreu e permaneceu seco na árvore.  
Ju-sei: Crescimento da Árvore.  
Ju-shin: O topo da árvore.  



 
K  
Kabudachi: Tronco Múltiplo, crescendo a partir de uma raiz.  
Kabuwake: Separando das raízes.  
Kaede - Ácer Tridente  
Kanju: Árvores de folha caduca.  
Kannuki-eda: Um galho mal formado ou feio que deve ser eliminado.  
Kansui: Rega.  
Karikomi: Poda de galhos e folhas.  
Keyaki - Zelkova  
Kengai: Em forma de cascata.  
Kesho-tuschi: Solo decorativo.  
Keto-tsuchi: Turfa. Matéria orgânica formada pela decomposição de folhas e musgos dos ambientes aquáticos.  
Kindai-Washi - Sobreiro  
Ko-eda: Árvore com extremidades muito graciosas.  
Kokejun: Tronco afunilado.  
Komochi: Bonsai com troncos gémeos.  
Kuro Matsu - Pinheiro Negro  
Kuro-tsuchi: Terra preta.  
Kuruma-eda: Ramo mal-formado que deve ser cortado ou eliminado.  
 
M  
Mame-bonsai: Bonsai com altura máxima de 10 cm.  
Me-tsumi: Pinçar as folhas com as unhas.  
Meiboku: Bonsai muito velho ou antigo.  
Mi-momo: Bonsai que produz frutos.  
Misho: Mudas obtidas a partir de sementes.  
Misho-momo: Bonsai cultivado a partir de sementes.  
Mizu-gire: Demasiadamente seco.  
Mizu-goke: Musgo.  
Momiji - Àcer Palmatum  
Moto Tsugi - Enxerto de raízes  
Moyogi: Erecto informal.  
 
N  
Ne-zashi: Corte ou poda de raízes.  
Neagari: Bonsai com raízes expostas.  
Nebari: Raízes visíveis.  
Nejikan: Bonsai com tronco retorcido.  
Netsuranari: Raiz em forma balsa. Grupo de árvores que surge a partir de uma raiz horizontal.  
 
O  
Oki-goe: Fertilizante em grãos (pallets) ou em pó.  
Oyaki: A planta mãe utilizada na técnica da alporquia.  
 
P  
Penjing: Arte chinesa que consiste em recriar uma paisagem numa bandeja.  
 
R  
Roboku: Bonsai velho e antigo.  
 
S  
Sabamiki: Bonsai com tronco partido.  
Sabi: Aparência de antigo.  
Saikei: Paisagem com rochas e árvores, mas sem nenhuma figura 
Sankan: Árvore com três troncos: pai, mãe e filho.  
Sashi-ho: Estaca utilizada para propagação.  
Sashi-ki: Propagação a partir de estacas.  
Seishi: Bonsai em fase de educação.  
Sentei: Plantio de árvores.  
Shakan: Inclinado.  
Shari: Parte descascada de um bonsai.  
Sharimiki: Bonsai com tronco descascado.  
Shimpaku - Zimbro Chinês  
Shizen: Naturalidade.  
 
Shohaku: Árvores coníferas.  
Shohin-bonsai: Bonsai com, no máximo, 15 cm de altura.  
Shoki: Bonsai de espécies recolhidas através do Yamadori.  
Sokan: Troncos gémeos: pai e filho.  
Suiban: Espécie de bandeja utilizada no cultivo de penjing e saikei. Sui = &quot;água&quot; e Ban = 
&quot;bacia&quot;.  
Suiseki: Paisagem feitas com rochas, colocadas num suiban.  
 
 



T  
Tachia-gari: Parte de um tronco.  
Tangei: Material para bonsai.  
Tekishin: Remoção de gemas, rebentos.  
Ten Tsugi - Enxerto  
Tocho-shi: Galho ou ramo com um crescimento muito grande.  
Toriki: A técnica de se obter um bonsai a partir de uma alporquia.  
Toriki-momo: O bonsai obtido através da alporquia.  
Tosho - Zimbro de Agulhas  
Tsuge - Buxo  
Tsugi-ki: A técnica de se obter um bonsai através de um enxerto.  
 
U  
Uro: Concavidade feita ou existente na planta.  
 
W  
Wabi: Auto-suficiente. Completo.  
 
Y  
Yamadori: Recolher plantas na natureza para fazer bonsai.  
Yose-ue: Plantio em grupo de várias árvores em uma bandeja, com a aparência de uma floresta.  
 
Z  
Zuisho: variedade de pinheiro de cinco agulhas (goyomatsu), desenvolvido pelo mestre bonsaista japones 
Saichi Suzuki. Esta variedade, devido a seu rápido crescimento e engrossamento de tronco é chamada tambem 
por bonsai instantaneo 


