Ημερολόγιο Εργασιών
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
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 συνεχίζουν τη διαδικασία ξυλοποίησης, αλλά δεν μεγαλώνουν άλλο ή
αναπτύσσονται μόνο λίγο. Εξυπακούεται ότι κάποια είδη, όπως τα τροπικά, είναι σε πλήρη
ανάπτυξη. Το ίδιο και τα μεσογειακά. Τα δέντρα έχουν αποθηκεύσει το μέγιστο σε σάκχαρα για
να προετοιμαστούν για το φθινόπωρο.

ΛΙΠΑΝΣΗ

• Προσοχή στα δέντρα σας διότι δεν χρειάζονται πολύ λίπασμα, εάν ο καιρός είναι ζεστός. Μπορείτε
να ξεκινήσετε και πάλι τη λίπανση μετά τις 15 Αυγούστου. Στα ήδη διαμορφωμένα/ώριμα δέντρα η
λίπανση να είναι φτωχή σε άζωτο.
• Αντίθετα, δώστε πολύ αζωτούχο λίπασμα στα τροπικά.
• ΔΕΝ λιπαίνετε τα συλλεγμένα δέντρα.
• Μπορείτε να ξεκινήσετε εκ νέου τη λίπανση στις ελιές.

ΠΟΤΙΣΜΑ

Παρακολουθείτε πάντα στενά το πότισμα – κυρίως ύστερα από περιόδους ανάπτυξης. Όσο
επικρατούν μεγάλες ζέστες, μπορείτε να ποτίζετε περισσότερες φορές την ημέρα. Σε αντίθετη
περίπτωση, η καλύτερη ώρα παραμένει το πρωί, ώστε να αποφευχθεί το θερμικό σοκ. Φροντίστε
ιδιαίτερα τα συνοδευτικά φυτά και τα μίνι μπονσάι.
Πότισμα στις δυνατές ζέστες: Όπως τον Ιούλιο.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ &
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παρακολουθείτε για την παρουσία παράσιτων στα δέντρα που αναπτύσσονται και τα οποία δέχονται
πολύ αζωτούχο λίπασμα την άνοιξη. Προσοχή στη χρήση χημικών προϊόντων που δυνητικά μπορούν
να κάψουν τα φύλλα.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Όπως πάντα μην ξεχνάτε να γυρίζετε τακτικά τα pot, έτσι ώστε να λαμβάνουν τον ήλιο όλες οι πλευρές
του φυτού αρμονικά. Βεβαιωθείτε επίσης ότι τα μπονσάι σας αερίζονται επαρκώς και δεν είναι
τοποθετημένα πάρα πολύ κοντά το ένα στο άλλο.

ΚΛΑΔΕΜΑ

Κανένα κλάδεμα. Μόνο «τσίμπημα» στα φυλλοβόλα και αειθαλή.
Αποφύλλωση: Από αυτόν τον μήνα κι έπειτα δεν πρέπει πλέον να αποφυλλώνετε, με εξαίρεση τα
τροπικά και τις ελιές στις νότιες περιοχές.

ΣΥΡΜΑΤΩΜΑ

Είναι δυνατόν, πριν από το τέλος του καλοκαιριού. Ένας γενικός κανόνας είναι να συρματώνετε
ακριβώς πριν από τις περιόδους ανάπτυξης. Τώρα θα το κάνετε πριν από τον μήνα Σεπτέμβριο, οπότε
συχνά βλέπουμε μια φυτική ανάκαμψη.

ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ

ΟΧΙ

DEADWOOD

Οι εργασίες για το σκάλισμα του νεκρού ξύλου γίνονται όταν το δένδρο βρίσκεται σε ανάπαυση. Τον
χειμώνα και το καλοκαίρι.

ΣΥΛΛΟΓΗ &
YAMADORI

• Είναι δυνατή, στο τέλος του μήνα. Σ' αυτή την περίπτωση, εάν η θερμοκρασία είναι αυξημένη,
προστατέψτε τα ριζίδια με βρεγμένο ύφασμα.
• Ενεργούμε στο άδειασμα της σελήνης.
• Συλλέγονται λάρικες και έλατα, αλλά όχι πεύκα. Επίσης κατάλληλη εποχή για το δεντρολίβανο.
• Τα φυλλοβόλα πρέπει να έχουν κλαδευτεί πριν από τη συλλογή τους και να προφυλάσσονται πολύ
καλά.

Ημερολόγιο Εργασιών
Ανθοφόρα/αζαλέες: Παύουν τα κλαδέματα συντήρησης, για να διατηρήσετε τους ανθοφόρους
οφθαλμούς. Οι ανθοφόροι οφθαλμοί της επόμενης χρονιάς δημιουργούνται στα δέντρα το καλοκαίρι.

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Mηλιές/κυδωνιές: Μπορείτε να ξεκινήσετε λίπανση πλούσια σε φωσφόρο (Ρ) και κάλιο (Κ), εάν έχουν
φρούτα. Σημειώστε ότι δεν είναι καλό για την υγεία των ανθοφόρων κι οπωροφόρων δέντρων να τους
επιτρέπετε ανθοφορία και καρποφορία κάθε χρόνο. Εάν τους αφήσετε έναν χρόνο ανάπαυσης,
αφαιρέστε όλα τα φρούτα και όλους τους ανθοφόρους οφθαλμούς. Και σε αυτή την περίπτωση,
δώστε τους λίπανση κανονικά όπως σε ένα φυλλοβόλο (ειδικά άζωτο).
Μεσογειακά/τροπικά: Βρίσκονται ακόμα έξω σε πλήρη ηλιοφάνεια με πολύ νερό και λίπασμα.
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