Ficus Ginseng, la planta pel Juliol

La història del Ficus Ginseng
El nom Ficus en llatí significa Figa. El Ficus creix en regions tropicals d'Àsia, Àfrica, Amèrica del Sud i
Austràlia. El Ficus Ginseng es conrea a Xina i Malàisia, sobretot per la seva arrel, es necessiten anys per
desenvolupar aquesta forma única, després s'empelta un *ficus de fulla petita per donar -li aquest aspecte
tan cridaner. Aquesta planta cal tractar-la amb molta paciència, ja que es tracta d'un bonsai.
Què cal tenir en compte en la compra del Ficus Ginseng?
• Grandària del test i la tija. Cal anar amb compte amb la grandària del recipient i si la planta està ben
arrelada en ella. També cal mirar el creixement i la forma de la tija i si el nombre d'empelts es
desenvolupen
bé.
• Qualitat. És important tenir en compte la qualitat del Ficus en el teu garden.
Gamma de Ficus
El Ficus Ginseng és únic. La planta es reconeix per les seves fulles de color verd amb la punta de la fulla
arrodonida. Això contrasta amb la del Ficus benjamina que té una punta punxe guda. Per tant no hi ha
varietats diferents per triar, però sí hi ha una varietat de diferents formes de plantes: des d'arbres
miniatures a plantes de gran grandària, tot recognoscible per les fulles verdes que creixen en les arrels. L es
plantes es venen sovint com bonsai, però el seu cultiu és molt més fàcil.
Consells per a la cura
Col·loca al Ficus Ginseng en una posició que rebi sol/llum directes.
Controla més el reg que altres espècies, per la qual cosa hi ha donar -li aigua regularment i no deixar que la
terra s'assequi.
La planta pot fins i tot estar en l'exterior per un temps a l'estiu, sempre que la temperatura no baixi de 12 a
15ºC. Redueix l'aigua a l'hivern i suprimeix el reg quan baixi de 12ºC. Com a aficionat, pots llevar les fulles
grogues, marrons o danyades i; es pot podar la planta en els mesos més càlids, per mantenir la forma. Les
arrels no necessiten ser podades.

Estan molt de moda en la decoració d'interiors moderns, busca el teu al teu centre de jardineria .
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única, després s'empelta un *ficus de fulla petita per donar-li aquest aspecte
tan cridaner. Aquesta planta cal tractar-la amb molta paciència, ja que es
tracta d'un bonsai.
Què cal tenir en compte en la compra del Ficus Ginseng?
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per triar, però sí hi ha una varietat de diferents formes de plantes: des
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regularment i no deixar que la terra s'assequi.
La planta pot fins i tot estar en l'exterior per un temps a l'estiu, sempre que la
temperatura no baixi de 12 a 15ºC. Redueix l'aigua a l'hivern i suprimeix el reg
quan baixi de 12ºC. Com a aficionat, pots llevar les fulles grogues, marrons o
danyades i; es pot podar la planta en els mesos més càlids, per mantenir la
forma. Les arrels no necessiten ser podades.
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