BUXUS (Buxaceae)
Origem: Originário do Japão, Ásia oriental e Mediterrâneo.
Buxus harlandii - Folhas mais estreitas, verde brilhantes.
Buxus sempervirens - Folhas levemente arredondadas, verde-escuro e brilhantes.
Características: Arbusto ornamental de folha pequena e perene, de crescimento lento e ramificado,
podendo chegar a ser muitas vezes centenário. Suas folhas verde-escuras são brilhantes e coriáceas. No
jardins são muito utilizados para formação de cerca-vivas ou figuras geométricas, pois respondem
muito bem a poda. Produzem pequenas flores amarelo-claras na primavera e pequenos frutos ovalados
ou arredondados. Existem mais de quarenta variedades, sendo que a mais comum no Brasil é o Buxus
sempervirens.
Ambiente: No interior, deixe próximo a uma janela, em local bem arejado e iluminado. No verão, nas
regiões quentes, pode permanecer no exterior. Pode ser cultivado tanto à meia sombra quanto em
pleno sol.
Rega: Regue abundantemente no verão, deixando secar e molhando com intensidade novamente.
Durante o inverno, molhe moderadamente.
Adubo: Da primavera ao outono, adube a cada duas ou três semanas com adubo líquido para bonsai,
podendo ser utilizado também algum tipo de adubo orgânico. Não adube durante o período de
dormência - inverno - se este for rigoroso, caso contrário, adube a cada seis semanas.
Transplante: A cada dois anos, no final do inverno ou inicio da primavera, cortando dois terços das
raízes, ou ainda no outono, após o período de crescimento.
Poda: Os galhos e ramos podem ser podados ao longo de todo o ano. Pode os brotos jovens, quando
estiverem com cinco ou seis pares de folhas, deixando dois pares.
Aramação: Durante todo o ano. Utilize esta técnica para acertar a estrutura e mantenha as podas
periódicas.
Dicas: Como o Buxus é uma planta de crescimento lento e utilizado em nossos jardins há décadas,
pode-se buscar a coleta de plantas mais velhas, sendo esta uma boa opção de se conseguir um bom
material para trabalho. A melhor época para isto é o final do inverno ou inicio da primavera.
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