Ημερολόγιο Εργασιών
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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
Στα εύκρατα κλίματα αυτή η εποχή αποτελεί μία δεύτερη άνοιξη. Το δέντρο ολοκληρώνει την
ανάπτυξή του. Οι ρίζες του είναι ενεργές και αποταμιεύει το μέγιστο των αποθεμάτων. Το ξύλο
επίσης φουσκώνει και αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Το συρμάτωμα εδραιώνεται. Ωστόσο, κάποιες
φορές ο Σεπτέμβριος είναι πολύ ζεστός και μοιάζει με τον Αύγουστο. Όλα είναι ζήτημα κλίματος.

ΛΙΠΑΝΣΗ

• Λίπανση φθινοπωρινή. Οργανικό λίπασμα σε μεγάλες ποσότητες. Οι ρίζες συγκεντρώνουν χυμούς
για τον χειμώνα. Ο φωσφόρος (Ρ) και το κάλιο (Κ) χρειάζονται σε τιμές ανώτερες του αζώτου (Ν).
Πρέπει όμως να δίνετε και άζωτο.
• Κάνετε μια ουδετεροποίηση του υποστρώματος, ποτίζοντας με διάλυμα νερού και στάχτης.

ΠΟΤΙΣΜΑ

Λόγω της δραστηριότητάς τους, τα δέντρα πρέπει να ποτίζονται καλά. Ειδικά ύστερα από βροχή δεν
πρέπει να ξεχνάτε τα δέντρα σας, γιατί ίσως η ποσότητα της βροχής να μην ήταν ικανοποιητική γι'
αυτά.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ &
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

• Εφαρμογή σκευασμάτων θείου για το ωίδιο (κράταιγος, κάρπινος, κυρίως στη βελανιδιά).
• Μετά τη 15η του μήνα, όσα δέντρα είχαν μετακινηθεί στη σκιά, μπορείτε να τα επαναφέρετε στον
ήλιο, αλλά πάντα με προσοχή στη δυνατή ακτινοβολία.
• Αυτή την εποχή τα παράσιτα εναποθέτουν τα αυγά που θα εκκολαφθούν την επόμενη άνοιξη.
Χρησιμοποιούμε σκευάσματα ευρέος φάσματος, αλλά και υγρό jin σε αραίωση 1/50. Προσοχή στην
επαφή του με τις ρίζες!

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εναέριες καταβολάδες: Είναι η στιγμή ν' αποχωρίσετε τις καταβολάδες από το μητρικό φυτό, εάν
έχουν αναπτύξει αρκετές ρίζες. Τις αφαιρείτε κρατώντας πάντα ένα τμήμα κορμού στη βάση τους. Θα
καθαρίσετε από τις ρίζες πολύ προσεκτικά τα βρύα ή το σφάγνο που χρησιμοποιήθηκε. Θα τις
μεταφυτέψετε σε υπόστρωμα ελαφρύ με καλή αποστράγγιση και θα τους δώσετε ελαφρά
φθινοπωρινή λίπανση. Θα στερεώσετε πολύ καλά τα δέντρα, έτσι ώστε τα ριζίδια να μην κινούνται και
σπάζουν.
Μοσχεύματα: Κατάλληλη εποχή για μοσχεύματα.

ΚΛΑΔΕΜΑ

Κωνοφόρα: Στο τέλος Σεπτεμβρίου θα προχωρήσετε στην τεχνική «mekiri» (όπως έχει περιγραφεί τον
Ιούλιο). Πρόκειται για κλάδεμα των κλαδιών του τρέχοντος έτους. Η τεχνική εφαρμόζεται σε δέντρα
δυνατά και με πολύ καλή υγεία. Σκοπός της είναι να προωθήσει τη δημιουργία οφθαλμών προς τα
πίσω και –με τον τρόπο αυτό– την πύκνωση του φυλλώματος. Θα κόψετε με ψαλίδι το τμήμα της
φετινής βλάστησης, αφήνοντας μόνο μερικές βελόνες. Τα δυνατά κλαδιά βρίσκονται στην περιφέρεια
του δέντρου και στην κορυφή του. Τα αδύναμα βρίσκονται προς το εσωτερικό και στη βάση. Δεν θα
ξαναγγίξετε τις βελόνες που έχετε κρατήσει. Δεν θα αφαιρεθούν πριν περάσει ένας χρόνος. Τον
Οκτώβριο θα δημιουργηθούν νέοι οφθαλμοί ανάμεσα σ’ αυτές τις βελόνες και στο πίσω τμήμα στο
γυμνό ξύλο του κλαδιού, εκεί όπου είναι οι «θήκες» των παλαιών βελονών που έχουν ήδη αφαιρεθεί,
ή, το πιθανότερο, να δημιουργηθούν την επόμενη άνοιξη. Μπορείτε επίσης να συρματώσετε χωρίς
πρόβλημα. Τέλος, μπορείτε και να μεταφυτέψετε τα πεύκα (αλλά είναι σαφώς προτιμότερο να το
κάνετε στις αρχές της άνοιξης). Να είστε προσεχτικοί με τις ρίζες, γιατί δυσανασχετούν με το κλάδεμά
τους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει μυκόρριζα στο νέο υπόστρωμα. Για τον σκοπό αυτό,
μπορείτε να προσθέσετε θρυμματισμένο φλοιό πεύκου στο μείγμα του υποστρώματος.

ΣΥΡΜΑΤΩΜΑ

ΟΧΙ

ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ

Φυλλοβόλα: Είναι δυνατή η μεταφύτευσή τους, εκτός από τα οπωροφόρα (με εξαίρεση τις μηλιές).
Όμως πρέπει να τα προστατέψετε από τον πάγο του χειμώνα. Στην πραγματικότητα η μεταφύτευση
είναι πάντα δυνατή όσο το δέντρο βρίσκεται στη φάση της ανάπαυσης. Είναι ακόμα προτιμότερο να
γίνει πριν από την άνοιξη. Εντούτοις, μια προσεχτική φθινοπωρινή μεταφύτευση των δυνατών
δέντρων, θα επιτρέψει την ακόμα ταχύτερη επανέναρξη δραστηριότητας κατά την προσεχή άνοιξη.

ΣΥΛΛΟΓΗ &
YAMADORI

Συλλέγονται λάρικες και έλατα, αλλά όχι πεύκα.

Ημερολόγιο Εργασιών
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Γιουνίπεροι: Μπορείτε να «τσιμπήσετε» εκείνα τα κλαδιά των γιουνίπερων που βγαίνουν εκτός του
περιγράμματος της φόρμας του δέντρου ή να κλαδέψετε εντελώς τα δυνατά κλαδιά που είναι κενά
στη βάση τους, για να τα αντικαταστήσετε με τα προηγούμενα από αυτά.
Τροπικά: Αναλόγως της περιοχής, αρχίζετε να τα μετακινείτε σε χώρο εσωτερικό.
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