FICUS – retusa, microphilla, benjamina... (Fam. Moraceae)
Origem: Ásia Tropical
Características: É uma árvore de folhas perenes, brilhantes e verdes, e de um crescimento médio.
Ambiente: Em zonas de clima temperado pode situar-se em um ambiente externo, sempre que não haja
perigo de geadas. “É um dos mais resistentes bonsai que se adaptam a ambientes internos. Deve ser
colocado próximo de uma janela bem iluminada.” Nesta situação deve-se girar o bonsai a cada 15 dias para
evitar o crescimento desigual devido a falta de luz. Como todas as plantas que se adaptam a ambientes
internos, deve-se protegê-las de correntes de ar frio. Não suporta as geadas e seu crescimento se detém com
temperaturas abaixo dos 130C. Em ambientes internos, nunca colocá-los perto de uma fonte de calor.
Rega: Necessita de uma rega abundante nas épocas de forte crescimento, entre a primavera e o outono,
dependendo do local, todos os dias. No inverno deve-se regar com mais moderação.
Regar em abundância quando a terra estiver levemente seca, até que a água comece a sair pelos orifícios de
drenagem. É conveniente pulverizar as folhas, já que lhes agrada os ambientes úmidos.
Adubação: Necessita de uma adubação abundante durante todo o período de crescimento. Poderá ser
adubado com NUTRIBONSAI ou qualquer outro adubo para bonsai, a cada duas semanas da primavera ao
outono, suspendendo no inverno. Não deve-se nunca adubar uma árvore doente ou recém transplantada.
Transplante: Todos os anos ou a cada dois anos, conforme a situação das raízes. O transplante deve
realizar-se ao final do inverno, antes de iniciar a brotação, procurando cortar 1/3 das raízes.
Poda: Para podar os brotos é necessário esperar que desenvolvam 5 ou 6 pares de folhas, deixando apenas
2 ou 3 pares. Os galhos devem ser podados para corrigir a forma e para os galhos mais grossos, a poda deve
ser feita preferencialmente no inverno.
Limpeza: Eliminar as folhas amarelas. E possível também limpar o pó das folhas usando um pano
umedecido em água.
Aramação: Pede-se efetuar em qualquer momento do ano, nos brotos já desenvolvidos. Retirar o arame
após 6-8 semanas, prestando sempre a atenção nas épocas de crescimento vigoroso, para que o arame não
estrangule os galhos.
Dicas: Para reduzir o tamanho das folhas do Ficus, deve-se fazer a desfolha no mês de Janeiro,
preferencialmente. Com esta operação, é necessário cortar todas as pontas dos brotos para evitar o
excessivo crescimento dos galhos. Lembre-se que esta operação somente deverá ser feita em plantas sadias
e com um crescimento vigoroso.
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