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Trunk Grafting – Black Pine 
 
Enxertia em pinheiro negro japonês (Pinus thumbergii) 
 
Tradução autorizada a partir do blog Bonsai Tonight de Jonas Dupuich.1 

 

A enxertia é uma das técnicas mais úteis para o desenvolvimento de bonsai a partir de material 

em bruto. Um pinheiro em que tenho vindo a trabalhar há alguns anos precisa de mais alguns 

ramos antes que eu possa reduzi-lo à sua altura final. Para isso, eu preciso de enxertar alguns 

ramos no tronco. 

A enxertia requer um pouco de trabalho de casa para ser bem sucedida. Eu recomendo 

vivamente realizar a enxertia com o apoio de alguém experiente ou ler sobre ela antes de 

iniciar. Embora venha fazendo isso há alguns anos, pess0almente ainda tenho muito a 

aprender. Para os pinheiros, neste caso para o pinheiro negro japonês, descobri que o final do 

inverno é uma boa altura para enxertar. Eu gosto de enxertar quando ainda faz bastante frio lá 

fora. Nos dias mais quentes, a seiva pode preencher os cortes antes que o enxerto (“garfo”) 

consiga fazer contacto com a camada de câmbio da árvore. Este ano eu realizei o transplante um 

dia antes da enxertia para desacelerar ainda mais o fluxo de seiva. Embora isso vá contra o 

senso comum sobre o tema, eu queria experimentar para ver os resultados. 

Para os “garfos”, eu uso ramos que têm entre 1 a 2 anos de idade. Vigorosos, mas não demasiado 

vigorosos. Eu evito usar o crescimento de verão - os brotos que cresceram após o corte de 

agulhas do ano anterior. E, normalmente, uso brotos menos vigorosos do que o que está abaixo, 

sempre que possível, mas estes brotos fortes e compactos também resultam. 

 

 

“Garfo” – um broto que se desenvolveu na última primavera. 

                                                
1 Artigo original disponível em http://bonsaitonight.com/2010/03/02/trunk-grafting-black-pine/ 
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O primeiro passo na preparação do “garfo” é a remoção das agulhas extra com uma 

tesoura. Entre 8 a 10 pares de agulhas geralmente são suficiente para manter o “garfo” 

vivo. Posso deixar mais pares de agulhas se estas forem curtas, como abaixo, ou menos se forem 

longas. 

 

 

“Garfo” depois de remover as agulhas extra - 8-10 pares são geralmente suficientes. 

 

Em seguida, vem o corte. Este é o momento que dá jeito consultar um desenho sobre as 

camadas de câmbio. Saber onde está a camada de câmbio ajuda na inserção do “garfo”. 

 

 

“Garfo” - pronto para enxerto 

 

Aqui está uma outra imagem de lado para mostrar os ângulos do corte. O ângulo superior é um 

pouco mais aberto do que o inferior. Note-se que, neste caso específico, o corte superior está um 

pouco curvado – o que não é bom. Os cortes direitos encaixam-se perfeitamente na incisão 
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realizada – os curvos pode deixar espaços vazios que se enchem de seiva e evitam que as 

camadas de câmbio se unam. Isso pode ser corrigido com um novo corte. 

 

 

“Garfo” - vista lateral. 

 

Após o corte do “garfo”, coloco-o na minha boca para mantê-lo húmido. Tenho muito cuidado 

para não tocar na superfície de corte. Eu não sei se faz realmente diferença, mas é um hábito de 

segurança. Quanto mais rápido o restante do processo decorrer melhor, pois quaisquer atrasos 

vão dar tempo para a seiva fluir. Eu uso um formão com cerca de 1 / 2 " para fazer uma incisão 

vertical quase uma polegada de comprimento e talvez 1 / 4" de profundidade, o que impede o 

tronco de rasgar ao fazer a incisão principal. Isso pode ser feito diversos formões, embora os 

melhores venham do Japão e são criados especificamente para o efeito. Procuro usar formões 

com a mesma largura do “garfo”. 

 

 

Fazendo a incisão 
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Eu faço um corte no tronco suficientemente profundo para que corresponda ao tamanho dos 

cortes do garfo. Aqui está uma vista de lado. 

 

 

Fazendo a incisão - vista lateral 

 

Em seguida, retiro o “garfo” da minha boca e coloco-o na incisão. Esta parte pode ser 

complicada. Se a incisão não é profunda o suficiente, a abertura pode fechar um pouco, antes de 

que o “garfo” se consiga inserir. Isso forçará o “garfo” a sair para fora e as camadas de câmbio 

não se irão alinhar. 

 

 

“Garfo” demasiado saído. 
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Quando o corte é feito correctamente, o “garfo” encaixa-se confortavelmente. 

 

 

“Garfo” inserido a uma profundidade adequada – vista lateral. 

 

 

 

“Garfo” inserido a uma profundidade adequada – vista frontal. 

 

Em seguida eu envolvo o tronco com fita de enxertia. Deve ser colocada de modo a fixar bem o 

garfo, mas não demasiado apertada, para que este se mantenha no lugar. 

Eu gostaria de conhecer uma melhor fonte para fitas de enxertia. Já usei uma grande variedade 

de materiais, mas a que mais gosto vem de um armazém japonês. Procuro abastecer o stock 

sempre que tenho oportunidade. 
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Fita de enxertia prendendo o “garfo” no lugar. 

 

O último passo consiste em cobrir o “garfo” com um saco plástico que contém um pouco de 

musgo esfagno húmido. Isso fornece humidade extra que impede o “garfo” de secar antes que o 

câmbio consiga construir nova vascularização para que possa mantê-lo vivo. 

 

 

Enxerto concluída 

 

Você pode notar que o tronco está cortado logo acima do enxerto. Eu não espero que o enxerto 

cresça - se a seiva não flui para além do enxerto é improvável que este tenha 

sucesso. Simplesmente, preparei este enxerto para que pudesse tomar meu tempo e tirar fotos 

ao longo do processo. Mas deixei-o no lugar para ver o que acontece – seria divertido se 

funcionasse! 

 

 

 

© 2010, Jonas Dupuich in Bonsai Tonight: http://bonsaitonight.com.  


