Ημερολόγιο Εργασιών
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
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
Όπως και τον Ιανουάριο. Αλλά προσοχή σε δύο φαινόμενα: Πρώτον, μπορεί να είναι πολύ
κρύος ο καιρός, με αρκετές συνεχόμενες ημέρες παγετού. Αν το υπόστρωμα παγώσει και τα
δέντρα είναι ανθεκτικά στον παγετό, μην πανικοβληθείτε. Αφήστε τα όπως είναι. Μην ποτίζετε.
Αν τα δέντρα δεν είναι πολύ ανθεκτικά στο κρύο, αφήστε τα να «ξεπαγώσουν» αργά σε ένα
κρύο θερμοκήπιο. Δεύτερον, μπορεί να υπάρχουν πολύ ζεστές μέρες. Στην περίπτωση αυτή, το
κρύο θερμοκήπιο μεταβάλλεται σε κανονικό θερμό θερμοκήπιο και μπορεί να ξεκινήσει η
κυκλοφορία των χυμών. Ελέγχετε προσεχτικά τη θερμοκρασία και ανοίγετε τα θερμοκήπια, για
να αερίζονται. Αν οι οφθαλμοί αρχίσουν να φουσκώνουν, προστατέψτε τα δέντρα σας για το
επόμενο διάστημα, επειδή θα είναι πολύ ευαίσθητα στον παγετό. Πρέπει πάντα να
αποφεύγετε την εκκίνηση της βλάστησης στο κρύο θερμοκήπιο.
ΛΙΠΑΝΣΗ

Δεν λιπαίνουμε. Ενδεχομένως περιοριζόμαστε σε ψεκασμούς λιπάσματος ιχνοστοιχείων στον κορμό
και στα διακοσμητικά βρύα του pot.

ΠΟΤΙΣΜΑ

Όπως και τον Ιανουάριο.
• Πότισμα πάντα με σύνεση. Ελέγχετε το υπόστρωμα. Οι κέδροι ενδέχεται να ξεκινούν τώρα τη ριζική
τους δραστηριότητα.
• Ποτίζετε το μεσημέρι, και μόνο το υπόστρωμα, όχι το φύλλωμα.
• Λίγο νερό στα κωνοφόρα για να μη σχηματίσουν μακριές βελόνες.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ &
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Όπως και τον Ιανουάριο.
Απολυμαίνετε με φάρμακα ευρέος φάσματος ενάντια σε αυγά εντόμων και μύκητες, κατά περίπτωση
και εφόσον τα φυτά πάσχουν.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μπόλιασμα: Κατάλληλη εποχή για όλα. Ενεργούμε στο άδειασμα της σελήνης.

ΚΛΑΔΕΜΑ

Στο τέλος του μήνα σε όλα τα είδη μπορείτε να κλαδέψετε τα μικρότερα και τα χοντρά κλαδιά.
Μπορείτε επίσης να δώσετε σαφέστερο περίγραμμα στα δέντρα, επιλέγοντας τους οφθαλμούς.
Αφήστε μόνο τα μάτια που είναι χρήσιμα.
Προσοχή πάντα στους πιθανούς παγετούς.
• Κωνοφόρα: Κλαδεύουμε στις άκρες και στην κορυφή. Ιδανική στιγμή για jin & shari.
• Αειθαλή: Κλαδεύουμε στις άκρες και στην κορυφή.
• Φυλλοβόλα: Δραστικό κλάδεμα.
ΔΕΝ κλαδεύουμε:
• Μεσογειακά/τροπικά (ούτε τα πυξάρια)
• Ανθοφόρα/οπωροφόρα, για να μην αφαιρέσουμε κατά λάθος τα μπουμπούκια. Τα δραστικά
κλαδέματα σ’ αυτά τα είδη γίνονται μετά την ανθοφορία. Μπορείτε να τα μεταφυτέψετε
προστατεύοντάς τα στη συνέχεια σε κρύο θερμοκήπιο.

ΣΥΡΜΑΤΩΜΑ

Είναι δυνατό το συρμάτωμα σε όλα τα είδη. Συρματώστε πριν από τη μεταφύτευση για να μη
μετακινείτε τα δέντρα.

ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ

Προετοιμασία μεταφύτευσης: Προμηθευτείτε όλα τα υλικά που θα χρειαστείτε τον επόμενο μήνα.
Προετοιμάστε το τελικό μείγμα του υποστρώματος που θα χρησιμοποιήσετε.
Αειθαλή, φυλλοβόλα & ανθοφόρα/οπωροφόρα: Υπολογίζοντας πιθανούς παγετούς, μπορείτε να
κάνετε μεταφύτευση με την έκπτυξη του πρώτου φύλλου.
Ενεργούμε προς το τέλος του μήνα και στη γέμιση της σελήνης.

Ημερολόγιο Εργασιών
ΣΥΛΛΟΓΗ &
YAMADORI

Είναι δυνατή. Εάν το έδαφος είναι παγωμένο ή χιονισμένο, καλύτερα να το επιχειρήσετε προς το
τέλος του μήνα και με το άδειασμα της σελήνης.

DEADWOOD

Όπως και τον Ιανουάριο. Στους γιουνίπερους οι εργασίες στο νεκρό ξύλο μπορούν να συνεχιστούν
χωρίς διακοπή μέχρι τον Σεπτέμβριο.

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Τάξος (Τaxus): Στα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου, αφαιρέστε τα φύλλα από το προηγούμενο
έτος και κρατήστε εκείνα της φετινής χρονιάς. M’ αυτόν τον τρόπο θα έχουμε αποκτήσει την άνοιξη
μία σημαντική ανάπτυξη οφθαλμών προς τα πίσω.
Οξυές (Fagus): Προετοιμάστε αυτόν τον μήνα τις εναέριες καταβολάδες.
Μεσογειακά/τροπικά: Ποτίζετε μέτρια και δεν λιπαίνετε. Βρίσκονται σε λήθαργο και δεν έχουν
ειδικότερες ανάγκες. Φροντίζετε να καθαρίζετε τα φύλλα από τη σκόνη.
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