Ημερολόγιο Εργασιών
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
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
Το δέντρο συνεχίζει να συλλέγει τα αποθέματα. Ο ξυλώδης ιστός εξακολουθεί να αυξάνεται. Οι ρίζες είναι
πάντα δραστήριες. Προσέξτε όμως, αυτή είναι η αρχή του σχεδίου επιβίωσης του δέντρου στη διάρκεια
του χειμώνα , γεγονός που αποκλείει εργασίες του είδους «τσίμπημα» ή αποφύλλωση.

ΛΙΠΑΝΣΗ

Αυτόν τον μήνα σταματούν οι εφαρμογές λιπάσματος πλούσιου σε Ρ και Κ, είτε οργανικού είτε
ανόργανου. Θα πρέπει όμως τα δέντρα να λάβουν ακόμα λίγο άζωτο. Στο τέλος του μήνα,
ουδετεροποίηση του υποστρώματος με διάλυμα νερού + στάχτης.

ΠΟΤΙΣΜΑ

Προσέχετε πάντα το πότισμα, γιατί κάποιες ημέρες είναι ακόμα πολύ ζεστές.

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ &
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Δυνατότητα των πρώτων εφαρμογών του χειμώνα με θείο και χαλκό, όταν τα φύλλα πέσουν. Ο χαλκός
είναι μυκητοκτόνος και εφαρμόζεται όταν πέφτουν τα φύλλα ή πριν αυτά εμφανιστούν. Μη
χρησιμοποιείτε χαλκό στην αχλαδιά, στη μηλιά, στον κράταιγο, στο κυδωνίαστρο, όταν έχει το
φύλλωμά του.
Προσοχή στα αυγά των εντόμων.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μοσχεύματα: Κατάλληλη εποχή για μοσχεύματα, αλλά όχι για καταβολάδες. Ενεργούμε στο
άδειασμα της σελήνης.

ΚΛΑΔΕΜΑ

Στο τέλος του μήνα (προτιμότερο τον Νοέμβριο) μπορείτε να κλαδέψετε τα αειθαλή και τα
φυλλοβόλα.
Κωνοφόρα: Έναρξη της αποφύλλωσης. Θα αφαιρέσετε ομοιόμορφα στα δυνατά και πυκνά κλαδιά τις
βελόνες του προηγούμενου έτους με πολλή προσοχή – το καλύτερο θα είναι να τις αφαιρέσετε με
τσιμπίδα μία προς μία, ώστε να μη βλάψετε το περίβλημα στη βάση τους. Εκεί βρίσκεται ένας
κοιμισμένος οφθαλμός που θα μπορεί να ανοίξει την επόμενη άνοιξη και να δημιουργήσει ένα
μελλοντικό κλαδί.
Λιπαίνουμε πριν και μετά την αποφύλλωση. Ψεκάζουμε πολύ το φύλλωμα. Ενεργούμε στη γέμιση της
σελήνης μόνο σε φυτά με καλή υγεία και με σκοπό την πύκνωση της διακλάδωσης.

ΣΥΡΜΑΤΩΜΑ

Μπορείτε να συρματώσετε τα φυλλοβόλα, αλλά με προσοχή γιατί τα κλαδιά είναι εύθραυστα.

ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ

Μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αφαιρέστε όσο το δυνατόν λιγότερη ρίζα. ΔΕΝ κόβετε ρίζες
στους γιουνίπερους και φυσικά παρέχετε την απαραίτητη προστασία στα μεταφυτευμένα δέντρα.

ΣΥΛΛΟΓΗ &
YAMADORI

• Είναι δυνατή αυτόν τον μήνα, πριν από την εμφάνιση του χιονιού. Καθαρίστε καλά τις ρίζες. Ελαφρύ
υπόστρωμα, με καλή αποστράγγιση και με αρκετό φλοιό πεύκου. Στερεώστε πολύ καλά τα δέντρα.
• Συλλέγονται λάρικες και έλατα, όχι πεύκα.
• Είναι ιδανική εποχή για συλλογή οξιάς/fagus.
• Συλλέγονται και τα φυλλοβόλα, εφόσον βρίσκονται ήδη σε λήθαργο ή έχουν κίτρινα φύλλα.

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Τροπικά: Αναλόγως των κλιματικών συνθηκών, μεταφέρονται σε εσωτερικό χώρο. Μην ξεχνάτε να
συνεχίσετε να τα ποτίζετε καλά, εφόσον είναι εμφανής κάποια δραστηριότητα.
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