CELTIS SINENSIS (Fam. Ulmaceae)
Origem: China
Características: Árvore de pequeno porte e semi-caduca (em clima com inverno rigoroso, perde
todas as folhas, em regiões com temperaturas mais amenas no inverno se mantém sempre verde).
Tem também como característica, uma delicada estrutura de galhos.
Ambiente: Necessita de sol direto e calor, porém protegendo-a do sol forte do verão. No inverno
procurar proteger de correntes de ar frio e temperaturas extremas. Também é indicada como uma
planta que pode se adaptar a ambientes internos, porém muito bem iluminados.
Rega: Necessita de regas abundantes no período vegetativo, principalmente primavera e verão,
molhando sempre que a superfície do vaso estiver levemente seca. No inverno de{e-se diminuir
bastante a intensidade das regas.
Adubação: Semanalmente até um mês após a abertura dos novos brotos, então passar a adubar a
cada 15 dias até a metade do outono.
Transplante: Anualmente ou a cada dois anos, dependendo do desenvolvimento das raízes,
sempre no início da primavera Usar uma mistura de terra básica para bonsai.
Poda: Podar os novos brotos a medida que forem crescendo. Quando chegar a desenvolver 5 ou 6
folhar podar deixando o broto com apenas 2 ou 3. Eliminar os brotos indesejados que surgem ao
longo do tronco.
Limpeza: Eliminar folhas velhas e amarelas, que eventualmente aparecem na planta.
Aramação: Aramar no final do outono, quando a planta perde as folhas, deixando o arame
durante todo o inverno. Em situações onde a planta não perde as folhas poderá se proceder da
mesma maneira cuidando sempre, para que o arame não marque a casca dos ramos e galhos.
Dicas: A Celtis tolera ser desfolhada, desde que sadia e vigorosa. A melhor época é final de
Dezembro, quando tenha parado o crescimento primaveril. Desta maneira se consegue folhas
menores e mais proporcionais.
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