SERISSA FOETIDA – ( Rubiaceae )
Árvore das mil estrelas
Origem: China e Sudeste Asiático. É considerada subtropical.
Características: É uma planta de folhas perenes, sempre verdes, mas pode perder as folhas com temperaturas baixas,
ou se a planta experimenta mudanças repentinas de temperatura voltando a brotarem rapidamente. É um arbusto e
pode ser um atrativo bonsai de interior. Apresenta uma floração bastante intensa com suas flores brancas, que vão
desde o início da primavera até o verão. Esporadicamente, florescem em outras épocas do ano. As folhas são
minúsculas e sua tonalidade é de verde claro a verde escuro, sendo que algumas variedades apresentam uma borda
branca em torno das folhas. Suas raízes tem um desenvolvimento interessante, proporcionando a árvore um aspecto
envelhecido, a casca e as raízes tem um cheiro fétido quando cortadas - por isso, seu nome botânico. As flores
estreladas justificam o fato dessa planta ser conhecida como "Árvore das mil estrelas".
Ambiente: No interior da casa, a serissa deve permanecer em lugar bastante iluminado principalmente as
"variegatas", porém, não excessivamente quente. Gosta muito de sol mesmo no verão, devemos protegê-las das horas
mais quentes do dia. Pode permanecer tanto no exterior quanto no interior.
Rega: Necessita de muita água, devendo ser mantida uma umidade uniforme tanto no verão quanto no inverno. É
conveniente borrifar suas folhas.
Adubo: Da primavera ao verão, a cada duas semanas, com adubos líquidos para bonsai e para flores. No inverno,
somente se o ambiente for quente, e nesse caso, uma vez por mês.
Transplante: A cada dois anos, antes da brotação (primavera). Cortar a metade das raízes e transplantar antes do
aparecimento de novas flores.
Poda: Os ramos, sempre que crescerem, durante todo o ano. As vezes as podas devem ser bastante fortes para
conservar a forma da árvore. Suporta podas vigorosas, até a madeira velha. Os brotos jovens até o primeiro ou
segundo par de folhas, quando já tenham desenvolvido de três à quatro pares. A serissa deve ter um aspecto
compacto. Uma de suas características é a brotação vigorosa por todo o tronco e principalmente nas raízes, que na
maioria das vezes se encontram expostas por ser justamente um dos atrativos da planta. Estes brotos devem ser
eliminados a medida que forem nascendo, para evitar que roubem a força de crescimento dos pontos mais
importantes.
Limpeza: Remova as flores mortas após terem murchados, para estimular uma posterior floração. Retire as folhas
amarelas.
Aramação: Pode ser realizado em qualquer época, porém a mais favorável é a do crescimento. Sua madeira é flexível
e se adapta as todas as formas.
Dicas: A reprodução acontece facilmente, cortando estacas que enraízam rapidamente. Quando fizer a poda das
raízes, prepare-se para o desagradável cheiro que se desprende quando cortadas.
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