ADENIUM - RÓ¯A PUSTYNI, Najlepiej formowalne Bonsai ¦wiata

Formowanie Adenium Obesum
Formowanie Adenium jako drzewka bonsai jest bardzo proste i szybkie.Ogranicza siê do odpowiedniej pielêgnacji w
zakesie podlewania i przycinania ro¶liny.
Podlewanie jest podstawowym czynnikiem odpowiedzialnym za formowanie caudexu - czyli zgrubia³ej podstawy
naszego Adenium. Aby otrzymac piêkny gruby i dobrze wykszta³cony caudex nale¿y pamiêtaæ o przesuszaniu ro¶linki
tj. podlewaniu dopiero po ca³kowitym osuszeniu pod³o¿a. Zabieg ten powoduje naturalne zachowanie siê ro¶liny która
dostaje sygna³ i¿ nale¿y magazynowaæ wodê aby przetrwaæ susze. Magazynowanie wody w caudexie powoduje
pêcznienie podstawy ro¶linki i uzyskanie ³adnych kar³owatychkszta³tów. Jedynym wyj±tkiem jest okres kwitnienia wtedy nie przesuszamy ro¶linki mocno gdy¿ potrzebuje ona wiêcej wody aby zasilaæ kwiaty które w odpowiednio
wyhodowanej ro¶lince obsypuj± ca³e drzewko.
Odpowiedni wygl±d i kszta³t ca³ej ro¶liny uzyskujemy natomiast przez przycinanie.
Przycinanie - Adenium jest sukulentem który mo¿na formowaæ jak BONSAI poprzez odpowiednie przycinanie osi±ga siê
przepiêkne kszta³ty. Najlepszym okresem do formowania drzewka jest wiosna kiedy ro¶linka po zimowej wegetacji
obudzi siê z fazy spoczynku. Przycinaj±c rozga³êzienia lub czubek pojedynczego pêdu stymulujemy ro¶linê do
produkcji pêdów bocznych poni¿ej przyciêcia. Adenium mo¿na przycinaæ co roku najlepiej o tej samej porze.
Odpowiednie i regularne przycinanie Adenium doprowadzi do wyhodowania bujnego i ¶licznie rozkrzewionego drzewka
bonsai o wybranym przez nas kszta³cie. W uprawie domowej Adenium nie hodowane jako bonsai nale¿y równie¿
przycinaæ przynajmniej raz na dwa lata w celu wzmocnienia caudexu. Przycinanie adenium na wiosne po okresie
spoczynku ma na celu pobudzenie do kwitnienia ro¶liny.
Formowanie korzeni jest istotnym elementem w pielêgnacji Adenium, korzystnie wp³ywa na budowê caudexu oraz
stabilizacjê ro¶liny. Podczas przesadzania korzenie rozk³adamy na boki dziêki czemu uzyskujemy stabiln± ro¶linê o
piêknie rozro¶niêtym korzeniu któr± pó¼niej mo¿na wsadziæ np. do p³ytkiej donicy dla drzewek bonsai. Poni¿ej zdjêcia
formowania korzeni.
PAMIÊTAJ ¯E KA¯DA CZÊ¦Æ ADENIUM JEST TRUJ¡CA A PRZEDE WSZYSTKIM MLECZKO WYDOSTAJ¡CE SIÊ Z
RO¦LINY PO PRZYCIÊCIU DLATEGO ZACHOWAJ SZCZEGÓLN¡ OSTRO¯NO¦Æ PODCZAS PIELÊGNACJI I
PRZYCINANIA ADENIUM !!!

Profesjonalni hodowcy drzewek bonsai formowanych z Adenium przepiêkne kszta³ty uzyskuj± równie¿ dziêki
szczepieniu konkretnych odmian i kolorów Adenium na wykszta³conych caudexach. W domowej uprawie najczê¶ciej
jednak praktykuje siê przycinanie jako najskuteczniejszy sposób formowania drzewka bonsai. Formowanie jednego z
naszych okazów - Styczeñ 2013
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