Ημερολόγιο Εργασιών
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Ανάλογα με τις ειδικότερες κλιματολογικές συνθήκες κάθε τοποθεσίας, αυτό το ημερολόγιο
μπορεί να μετακινηθεί ελαφρώς νωρίτερα ή αργότερα κατά 15 ημέρες έως 3 εβδομάδες.
ΓΕΝΙΚΑ
Τα δέντρα είναι σε κατάσταση ηρεμίας. Η λειτουργία των ριζών είναι ασθενική. Εξασφαλίζουν
έναν ελάχιστο μεταβολισμό με τη μειωμένη ανταλλαγή αερίων και υγρών. Μερικά δέντρα,
όπως οι κέδροι, μπορεί και να δημιουργούν νέες ρίζες. Γι' αυτό, προσοχή στο κρύο. Το υπέργειο
μέρος είναι εντελώς αδρανές στα μη ανθεκτικά δέντρα.
ΛΙΠΑΝΣΗ

Καθόλου λίπασμα. Στην πραγματικότητα, σε περίπτωση ηλιοφάνειας ή ζέστης, ειδικά σε κρύο
θερμοκήπιο, πρέπει να αποφύγετε μία δυνατή επανεκκίνηση των ριζών.

ΠΟΤΙΣΜΑ

Πότισμα το μεσημέρι, για να μη σπάσει τη γλάστρα ο πάγος. Ποτίζουμε λίγο το χώμα και ΔΕΝ
ψεκάζουμε το φύλλωμα.
Τα κωνοφόρα θέλουν πάντα λίγο νερό – τα φυλλοβόλα χρειάζονται επίσης λίγο νερό, γιατί βρίσκονται
ακόμα σε λήθαργο.
Μέχρι τον Μάρτιο. Προσοχή στο πότισμα όταν έχει παγωνιά, γιατί κρυσταλλώνει το νερό στη γλάστρα
και είναι σαν να μην ποτίστηκε τελικά το φυτό.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ &
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Καθαρισμός των κορμών και των κλαδιών με μία μικρή μαλακή βούρτσα. Αφαιρέστε τυχόν λειχήνες.
• Περιποιηθείτε τις ουλές shari με ένα ορυκτό έλαιο κατάλληλο για τον χειμώνα, προκειμένου να
εξαλείψετε τις προνύμφες εντόμων.
• Ψεκάστε με εντομοκτόνο τα υπέργεια μέρη του δέντρου.
• Εφαρμόστε προληπτικά βρέξιμο με θείο + θειικό χαλκό (γαλαζόπετρα) μαζί – εκτός εάν έχει
παγωνιά.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Όλα τα δέντρα: Προστατεύστε τα από τον δυνατό παγετό και από το βάρος του χιονιού επάνω στα
κλαδιά.
Μπόλιασμα: Κατάλληλη εποχή για όλα τα είδη. Ενεργούμε στο άδειασμα της σελήνης.

ΚΛΑΔΕΜΑ

Κλαδεύονται:
• Κωνοφόρα (ναι σε δραστικό κλάδεμα και κλάδεμα χοντρών κλαδιών).
• Αειθαλή
• Φυλλοβόλα
Δεν κλαδεύονται:
• Μεσογειακά/τροπικά (ούτε τα πυξάρια)
• Ανθοφόρα/οπωροφόρα
Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος από τις παγωνιές, είναι προτιμότερο να καθυστερήσουμε τις εργασίες
μέχρι τον Φεβρουάριο.
Είναι σκόπιμο να κρατήσουμε σε θερμοκήπιο τα φυτά που δέχτηκαν πολύ δραστικό κλάδεμα.
Κλάδεμα συντήρησης: Είναι το κλάδεμα που επιτρέπει τη συντήρηση του αρμονικού προφίλ του
δέντρου. Αφαιρούμε ό,τι ξεπερνάει τη γραμμή που έχουμε ορίσει ως περίγραμμα στο δέντρο μας.
Μπορούμε να κάνουμε αυτό το κλάδεμα το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, μετά τις περιόδους δυνατής
ανάπτυξης ή πριν από τη συμμετοχή του δέντρου σε κάποια έκθεση.
Κλάδεμα διαμόρφωσης: Αυτό το κλάδεμα διαφέρει από το κλάδεμα συντήρησης. Λαμβάνει χώρα την
άνοιξη (το αναφέρουμε εδώ προς υπενθύμιση) και υποβοηθά την πυκνότερη διακλάδωση
προωθώντας τη δημιουργία οφθαλμών στα άκρα – 2 μάτια ανά 2 μικρά κλαδιά.

ΣΥΡΜΑΤΩΜΑ

Είναι δυνατόν, αλλά να είστε προσεχτικοί, γιατί το ξύλο είναι εύθραυστο.
• Να είστε προσεχτικοί ειδικά με τα σφενδάμια (acers) εκτός από τις νάνες ποικιλίες που είναι, σε
αντίθεση, πολύ εύθραυστες κατά τη βλαστική περίοδο.
• Σε κωνοφόρα και αειθαλή, χρησιμοποιούμε σύρμα χάλκινο.
• Σε φυλλοβόλα, μεσογειακά/τροπικά και ανθοφόρα/οπωροφόρα, χρησιμοποιούμε σύρμα
αλουμινίου.

ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ

ΟΧΙ, για όλα τα είδη.

Ημερολόγιο Εργασιών
ΣΥΛΛΟΓΗ &
YAMADORI
DEADWOOD

Είναι δυνατή. Εάν το έδαφος είναι παγωμένο ή χιονισμένο, καλύτερα να περιμένετε τον Φεβρουάριο.
Ενεργούμε με το άδειασμα της σελήνης. Κατάλληλη εποχή για συλλογή πεύκων.
Καθαρίστε το νεκρό ξύλο με βούρτσισμα. Μπορείτε να εφαρμόσετε κάποιο έλαιο ορυκτό
(θερινό/χειμερινό πολτό) για την απολύμανση (αντιπαρασιτικό). Μπορείτε επίσης να το λευκάνετε με
υγρό για jin ή να το περάσετε με φλόγιστρο. Τέλος, είναι η αρχή της περιόδου εργασιών στα πεύκα,
στα ελαιόδεντρα.
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