CALLIANDRA selloi (Leguminosae)

Esponjinha

Origem: Regiões tropicais e sub-tropicais das Américas são seus habitats naturais, com mais de 120
espécies diferentes. Também podem ser encontradas na Ásia e na Índia.
Características: É um pequeno arbusto de folhas perenes e delicadas, num verde exuberante, que se
fecham à noite ou quando a planta sofre um déficit hídrico. Possui flores que vão do rosa ao vermelho
com formato de pompom. Os brotos das flores que se desenvolvem no final da primavera e ao longo do
verão parecem pequenas framboesas e surgem da axila das folhas. Das flores surgem frutos característicos
das leguminosas que partem quando maduros, espalhando as sementes. A coloração do tronco, quando
novo, é de um cinza claro, tornando-se quase negro, com o passar do tempo. Quando transformado em
bonsai, esta planta propicia um brilho e um exotismo especial, que embeleza nossa coleção.
Ambiente: Em climas temperados - estações bem definidas -, é possível mantê-la dentro de asa ao longo
de todo ano. Procure apenas escolher um local com muita luminosidade e boa ventilação. Também
podemos colocá-la para fora na metade da primavera - após passar o perigo das geadas -, num local
parcialmente sombreado. Evite colocá-la em local perto de fontes de calor.
Rega: Manter o solo freqüentemente úmido. Regue menos durante os meses de inverno, principalmente
se a planta estiver em locais de baixa temperatura.
Adubação: Utilize fertilizante líquido para bonsai a cada duas semanas, durante a estação de
crescimento, ou seja, do início da primavera até o final do outono e a da trinta dias durante os meses de
inverno. O incremento de fósforo no fertilizante ajudará a estimular a floração.
Transplante: A cada dois anos, preferencialmente na primavera, cortando 2/3 das raízes. É importante
utilizar um solo com boa drenagem, com pelo menos 30% de pedrisco (2mm.)
Poda: Principalmente durante a estação de crescimento. Corte os novos deixando apenas uma ou duas
folhas tão logo o broto tenha desenvolvido cinco ou seis novas folhas.
Aramação: Devido aos galhos mais velhos quebrarem com facilidade, arame somente os galhos jovens
que estão iniciando sua lignificação, no verão.
Propagação: Tem um melhor resultado através de sementes ou por estaquia, feita no período da
primavera.
Dica: Uma maneira muito rápida de se conseguir um bom material de Calliandra é através do método de
alporquia, no final do verão.
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