PYRACANTHA – Angustifolia, Coccinea...
Origem: A maioria são originárias da China, porém outras procedem de regiões tropicais como
as Filipinas. Também conhecida como "Espinho de Fogo".
Característica: As folhas são verdes escuras, largas e brilhantes. São arbustos espinhosos,
perenes, com folhas alternas. Tem flores brancas na primavera e depois aparecem cachos de
frutos de diferentes tons alaranjados ou vermelhos. As flores e frutos das pyracanthas de origem
tropical, geralmente são mais pequenas que a das árvores de clima temperado.
Ambiente: Preferem o exterior, a pleno sol. Durante os meses de verão proteger nas horas mais
quentes. No inverno, as espécies de clima temperado podem tolerar as ligeiras correntes de frio,
porém outras devem ser protegidas o máximo possível destas correntes. Os espinhos de fogo
necessitam da luz do sol durante uma ou duas horas por dia.
Rega: É necessário manter a umidade constante, deixando secar mais no inverno. Deve-se regar
um pouco mais durante a época da frutificação. Vaporize as folhas freqüentemente, quando o
tempo estiver quente.
Adubo: Adube com intervalo de duas semanas durante a época do crescimento (primavera),
reduzindo a freqüência no outono. Adubar no inverno, somente se a planta estiver em fase de
crescimento ativo.
Poda: A poda dos galhos grossos e delgados pode ser realizada em qualquer época do ano.
Elimine todos os novos brotos que saem do tronco.
Aramação: Pode ser aramado ao final do inverno, no início do crescimento, e retirado ao final
deste (primavera). Os galhos mais grossos podem ser aramados durante todo o ano.
Transplante: A cada dois anos, antes de iniciar seu crescimento (primavera). Retirar 1/3 das
raízes, utilizando uma terra com boa drenagem e airação.
Dicas: Para que frutifique abundantemente é necessário que o ambiente seja ensolarado.
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