Ημερολόγιο Εργασιών
ΙΟΥΛΙΟΣ
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 αποθέματα που έχουν συλλέξει τα δέντρα στη διάρκεια της άνοιξης τώρα θα εξυπηρετήσουν
τη διαδικασία της ξυλοποίησης των κλαδιών. Η κατά μήκος αύξηση είναι πολύ αργή. Ωστόσο,
ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες, το δέντρο μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, για
παράδειγμα αν βρέχει, με μέτριες θερμοκρασίες. Τώρα δεν μετράει ο μήνας ή η εποχή αλλά το
κλίμα της στιγμής. Τα φυτά εισέρχονται σε θερινή στάση και μπορούν να υποστούν ελαφρύ
κλάδεμα.

ΛΙΠΑΝΣΗ

Με πολύ δυνατές ζέστες, μη λιπαίνετε και αφαιρέστε το τυχόν υπάρχον λίπασμα από την επιφάνεια
του υποστρώματος. Εάν ο καιρός είναι μέτριος και η θερμοκρασία κάτω των 25°C, τότε μπορείτε να
συνεχίσετε το οργανικό λίπασμα.
Εάν τα φυλλοβόλα έχουν υποστεί αποφύλλωση, δώστε τους λίγο λίπασμα.

ΠΟΤΙΣΜΑ

Παρακολουθείτε στενά το πότισμα, κυρίως στα ευαίσθητα είδη, τα οποία πρέπει να έχουν
τοποθετηθεί σε ημισκιερό σημείο. Διαφορετικά, οι ρίζες λόγω της υπερθέρμανσης κινδυνεύουν να
πάψουν να λειτουργούν. Το νερό που λιμνάζει μπορεί να προκαλέσει μερική ασφυξία στα ριζίδια, η
οποία είναι επιβλαβής στην υγεία του δέντρου. Φροντίστε ιδιαίτερα τα συνοδευτικά φυτά και τα
μπονσάι μινιατούρες.
Πότισμα στις δυνατές ζέστες: Ψεκάζετε με νερό το φύλλωμα το βράδυ. Εάν κρίνετε απαραίτητο,
βυθίστε ολόκληρο το pot μια φορά την εβδομάδα μέσα σε νερό. Και ποτίζετε κάθε ημέρα.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ &
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Προσοχή στα ακάρεα ή στον κόκκινο τετράνυχο. Εγκαθίστανται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων,
τα οποία παίρνουν γκριζωπή όψη. Ψεκάστε με νερό δυνατά σε όλο το φύλλωμα.
• Προσοχή στο ωίδιο και στον περονόσπορο (ζέστη + υγρασία). Κατά περίπτωση, εφαρμόστε ψεκασμό
με θείο.
• Μυρμήγκια επάνω στα φυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη μελίγκρας – εάν βρίσκονται στο υπόστρωμα
είναι επικίνδυνα και πρέπει να τα εξοντώσουμε με ειδικό εντομοκτόνο.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Γυρίζετε τακτικά τα pot, έτσι ώστε να λαμβάνουν τον ήλιο όλες οι πλευρές των δέντρων αρμονικά.
Βεβαιωθείτε επίσης ότι τα μπονσάι σας αερίζονται επαρκώς και δεν είναι τοποθετημένα πάρα πολύ
κοντά το ένα στο άλλο.

ΚΛΑΔΕΜΑ

Μπορείτε να «τσιμπήσετε» τις άκρες από τα αειθαλή και τα φυλλοβόλα. Κανένα άλλο κλάδεμα.
Φυλλοβόλα: Υπάρχει περίπτωση τα φυλλοβόλα να έχουν υποστεί αφυδάτωση λόγω της έντονης
ηλιοφάνειας, του αέρα και της έλλειψης νερού. Τα άκρα τους μαραίνονται. Μπορείτε σ’ αυτές τις
συνθήκες, να αποφυλλώσετε τα acer, τους κάρπινους, τους φράξινους, τις φουντουκιές.

ΣΥΡΜΑΤΩΜΑ

Μπορείτε να συρματώσετε ελαφρά τα νέα βλαστάρια στα φυλλοβόλα, προκειμένου να τους δώσετε
κατεύθυνση.
Μπορείτε επίσης να συρματώσετε τα μεσογειακά/τροπικά δέντρα.

ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ

ΟΧΙ
Μεσογειακά/τροπικά: Όλα τα τροπικά σε εξωτερικό χώρο και πλήρη ήλιο, με πολύ λίπασμα και νερό.

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Γιουνίπεροι: Είναι δυνατό το συρμάτωμα στα ώριμα κλαδιά. Είναι πάντα επικίνδυνο το συρμάτωμα
των γιουνίπερων όταν αναπτύσσονται, επειδή ο φλοιός τους σχίζεται εύκολα, με αποτέλεσμα τον
θάνατο των μικρών κλαδιών.
Γλυτσίνα: Προκειμένου να προωθήσετε τη μελλοντική άνθιση, πρέπει να λιπαίνετε κανονικά, αλλά ο
πυθμένας του pot πρέπει να στέκεται σε πιάτο με νερό (η ασφυκτική επίδραση στις ρίζες, προωθεί τον
σχηματισμό των ανθοφόρων οφθαλμών).

Ημερολόγιο Εργασιών
Μηλιές: Αφαιρέστε το πλεόνασμα των καρπών, που καταπονεί το δέντρο. Από αισθητικής άποψης,
μερικά φρούτα είναι αρκετά.
Αζαλέες: Τελευταία κλαδέματα πριν ξεκινήσει ο μήνας κατά τον οποίο θα επιλέξετε τα κλαδιά 2 προς
2. Δυνατό το συρμάτωμα. Σ’ αυτή την περίπτωση, μην ποτίσετε πριν από τη συρμάτωση. Το ξερό ξύλο
είναι λιγότερο εύθραυστο.

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Πεύκα διβέλονα και αυτόχθονα είδη: Στα νεαρά δέντρα, με καλή υγεία και δύναμη, μπορείτε να
εφαρμόσετε το κλάδεμα «mekiri». Αυτό συνίσταται στο να κόψετε τελείως το τμήμα των κλαδιών που
αναπτύχθηκε από τον Απρίλιο, αφήνοντας μόνο τις βελόνες του προηγούμενου έτους και μόνο δύο ή
τέσσερις βελόνες του τρέχοντος έτους. Μερικές εβδομάδες αργότερα θα εμφανιστούν πολλοί νέοι
οφθαλμοί πάνω στο γυμνό ξύλο, ανάμεσα στις βελόνες. Εάν δεν είστε σίγουροι για τη δύναμη του
πεύκου, να ΜΗΝ εφαρμόσετε αυτό το κλάδεμα, παρά μόνο στο τέλος του Σεπτέμβρη (θα δώσει νέα
μάτια την επόμενη άνοιξη).
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