Ημερολόγιο Εργασιών
ΜΑΡΤΙΟΣ
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
Αφυπνίζονται τα μπονσάι σας! Οι οφθαλμοί φουσκώνουν προοδευτικά και οι ρίζες αρχίζουν να
εργάζονται. Προσοχή στις απότομες υφέσεις που οφείλονται σε λιγότερο ή περισσότερο
καθυστερημένους και περισσότερο ή λιγότερο έντονους παγετούς. Καλό είναι να μεταφέρονται
έξω από το κρύο θερμοκήπιο όλα τα δέντρα που ξεκινούν δραστηριότητα και στη συνέχεια να
παρακολουθούνται και να προστατεύονται σε περίπτωση παγετού.

ΛΙΠΑΝΣΗ

Εάν τα δέντρα σας είναι στο στάδιο της διαμόρφωσης, αρχίστε τη λίπανση με σκεύασμα πλούσιο σε
άζωτο (Ν). Εάν τα δέντρα σας είναι ήδη διαμορφωμένα, δώστε τους λίπασμα φτωχό σε άζωτο, ώστε
να τα βοηθήσετε να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους. Θα τους δώσετε πολύ λίπασμα, όταν θα
έχουν διαμορφωθεί οι λεπτομέρειες των κλαδιών. Αλλιώς, διακινδυνεύετε να επιμηκυνθούν τα
μεσογονάτια διαστήματα και να έχουν μεγάλα φύλλα. Για σιγουριά επιλέξτε ένα οργανικό λίπασμα με
χαμηλό NPK.
• Λιπαίνουμε στο άδειασμα της σελήνης τα δυνατά φυτά.
• Λιπαίνουμε στη γέμιση της σελήνης τα αδύναμα φυτά.
• Έπειτα από μεταφύτευση, δεν λιπαίνουμε τα φυλλοβόλα για 20 ημέρες και τα κωνοφόρα για 40
ημέρες.
• Δεν λιπαίνουμε ανθοφόρα/καρποφόρα, εάν θέλουμε φρούτα.

ΠΟΤΙΣΜΑ

Ξεκινήστε το κανονικό πότισμα. Αν και το υπέργειο τμήμα του δέντρου βρίσκεται ακόμα σε λήθαργο,
οι ρίζες έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται. Δεν ποτίζουμε, εάν υπάρχει κίνδυνος παγετού.
Υπολογίζουμε το νερό της βροχής, εάν τα φυτά βρίσκονται στο ύπαιθρο. Πολύ νερό στα κωνοφόρα θα
έχει ως αποτέλεσμα μεγάλες σε μέγεθος βελόνες.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ &
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Είναι η ώρα να γίνει ένα ψέκασμα με χαλκό και θείο στα δέντρα σας, λίγο πριν από την έκπτυξη των
οφθαλμών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα δύο προϊόντα σε ανάμειξη.
Απολυμαίνετε μία ή δύο φορές με φάρμακα ευρέος φάσματος. Τα παράσιτα εμφανίζονται με τις
πρώτες ζέστες και την υγρασία. Μυρμήγκια επάνω στα φυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη μελίγκρας –
εάν βρίσκονται στο υπόστρωμα, είναι επικίνδυνα και πρέπει να τα εξοντώσουμε.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εναέριες καταβολάδες, μοσχεύματα, μπόλιασμα: Είναι εφικτά αυτόν τον μήνα, υπό την προϋπόθεση
ότι το επιτρέπει η θερμοκρασία.

ΚΛΑΔΕΜΑ

Kωνοφόρα: Κλάδεμα δραστικό στα χοντρά κλαδιά, επίσης στην κορυφή. Το ίδιο κλάδεμα
εφαρμόζεται και στα αειθαλή.
Φυλλοβόλα: Δραστικό κλάδεμα σε ρίζες και υπέργειο τμήμα.

ΣΥΡΜΑΤΩΜΑ

Μπορείτε να συρματώσετε τα φυλλοβόλα όσο ακόμα δεν έχουν ανοίξει τα φύλλα. Τα δέντρα που
έχουν υποστεί σοβαρή μεταφύτευση με αφαίρεση μεγάλης ποσότητας ριζών, πρέπει να περιμένουν
για το συρμάτωμα έναν ή δύο μήνες. Γενικότερα, συρματώνουμε πριν από τη μεταφύτευση για να μη
μετακινούμε το φυτό.
Kωνοφόρα: Συρμάτωμα πριν από την έναρξη κυκλοφορίας των χυμών. Οι γιουνίπεροι διατρέχουν έτσι
μικρότερο κίνδυνο να σκιστεί ο φλοιός (και να προκληθεί έτσι ο θάνατος των μικρών κλαδιών).
Γενικός κανόνας: ΔΕΝ κάνουμε πολλές εργασίες συγχρόνως στο δέντρο.

ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ

Είναι η ώρα να μεταφυτέψετε, με την έκπτυξη των πρώτων φύλλων.
• Μη μεταφυτεύετε με πολύ ψυχρό καιρό ή με δυνατό αέρα.
Στη διάρκεια της μεταφύτευσης φροντίστε ώστε οι ρίζες να μη μείνουν στεγνές. Έχετε δίπλα ένα σπρέι
και ψεκάζετε με καθαρό νερό τις ρίζες.
• Καθαρίστε καλά τις ρίζες. Αφαιρέστε χωρίς φόβο τις ρίζες που διασταυρώνονται, εκείνες που
ανεβαίνουν προς την επιφάνεια κι εκείνες που είναι σάπιες.
• Καλύψτε με πάστα επούλωσης τις μεγάλες τομές, οι οποίες πρέπει πάντα να προσανατολίζονται
προς τα κάτω.
• Στα πεύκα κλαδεύουμε αρκετά τις ρίζες, ενώ στους γιουνίπερους καθόλου.

Ημερολόγιο Εργασιών
• Μπορείτε κατά τη μεταφύτευση να επιλέξετε τους οφθαλμούς, αφαιρώντας όσους φύονται σε κακή
θέση ή τους υπεράριθμους, πριν να ανοίξουν.
• Κωνοφόρα: Ναι στη μεταφύτευση (από το τέλος του μήνα έως τα μέσα Απριλίου).
• Αειθαλή: Ναι στη μεταφύτευση (από το τέλος του μήνα έως τα μέσα Απριλίου).
• Φυλλοβόλα: Ναι στη μεταφύτευση, με την έκπτυξη των νέων φύλλων.
• Μεσογειακά/τροπικά: Όχι στη μεταφύτευση.
• Ανθοφόρα/οπωροφόρα: Όχι στη μεταφύτευση (επίκειται η άνθιση).

ΣΥΛΛΟΓΗ &
YAMADORI

Είναι δυνατή. Εργαστείτε με το άδειασμα της σελήνης.
Ανθοφόρα/οπωροφόρα: Κάθε 3-4 χρόνια αφαιρέστε όλους τους ανθοφόρους οφθαλμούς
επιτρέποντας έτσι στο δέντρο να ξεκουραστεί. Θα ανθίσει πολύ περισσότερο το επόμενο έτος. Όταν
κάνετε αυτή την αφαίρεση των ανθοφόρων, κάνετε παράλληλα και κλάδεμα διαμόρφωσης.

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Συκιές: Οι συκιές μπορούν να γίνουν όμορφα μπονσάι υπό την προϋπόθεση να γνωρίζουμε πώς να
τους δημιουργήσουμε διακλάδωση και πώς να μειώσουμε το μέγεθος των φύλλων. Μια ειδική τεχνική
μάς επιτρέπει να επιτύχουμε και τους δύο αυτούς στόχους. Μόλις ο ακραίος οφθαλμός ενός κλαδιού
αρχίσει να φουσκώνει, τον αφαιρούμε «τσιμπώντας» τον με τα νύχια, δηλαδή τον αφαιρούμε
ολοκληρωτικά αλλά κρατώντας τη βάση του. Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα γεννηθούν πολλοί
νέοι οφθαλμοί προς τα πίσω, οι οποίοι θα μας δώσουν κλαδιά ή μικρά φύλλα. Αυτή η διαδικασία
πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε δέντρα με πολύ καλή υγεία και σε δυνατά κλαδιά.
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