
Σφντομος οδηγός κλαδζματος Τριανταφυλλιών 

Εφοδιαηόμαςτε με τα κατάλλθλα εργαλεία κλαδζματοσ όπωσ κλαδευτιρι, πριόνι και 

μεγάλο ψαλίδι, κακϊσ και πάςτα κλαδζματοσ (μάςτιχο). 

Ντυνόμαςτε κατάλλθλα φορϊντασ γάντια κλαδζματοσ, κακϊσ και χοντρά άνετα 

ροφχα με μακριά μανίκια. 

Κλάδεμα Υβριδίων Τσαγιοφ και Floribunda (κοινζς τριανταφυλλιζς) 

1. Με το μεγάλο ψαλίδι αφαιροφμε το 50% του φψουσ όλων των κλάδων τθσ 

τριανταφυλλιάσ, ςτθ ςυνζχεια αφαιροφμε τουσ ξεροφσ και αςκενικοφσ 

κλάδουσ από τθ βάςθ τουσ. Έτςι το φυτό μασ κα κακαρίςει και κα ζχουμε 

καλφτερθ πρόςβαςθ ςε αυτό. 

2. Με το πριόνι μασ αφαιροφμε όλα τα ξερά και ςκλθρά κλαδιά που δεν 

καταφζραμε να αφαιρζςουμε με το μεγάλο ψαλίδι, κακϊσ και όλα τα 

υπολείμματα των κλάδων ‘’τακοφνια’’ που πικανόν να αφιςαμε από πριν, 

τα αφαιροφμε  από τθ βάςθ τουσ. 

3. Ακολοφκωσ με το κλαδευτιρι αφαιροφμε από τθ βάςθ αδφνατουσ, 

αςκενικοφσ,  προςτριβόμενουσ κλάδουσ, κακϊσ και κλάδουσ που 

αναπτφςςονται προσ το κζντρο του φυτοφ. Το ηθτοφμενο ςε αυτό το ςτάδιο 

είναι το φυτό μασ να πάρει ζνα ανοιχτό ςχιμα κυπζλλου, ι ανάποδου 

κϊνου. Στθ ςυνζχεια διαλζγουμε 3-5 κφριουσ βλαςτοφσ που είναι υγιείσ, 

αδροί, με κατάλλθλθ ανοιχτι κλιςθ προσ τα ζξω, και ομοιόμορφα 

διανεμθμζνοι ςε όλθ τθν περιφζρεια του φυτοφ. Τουσ υπόλοιπουσ τουσ 

αφαιροφμε από τθ βάςθ τουσ. 

4. Τουσ βλαςτοφσ που διαλζξαμε τουσ κλαδεφουμε ςε φψοσ περίπου 15-25 cm 

από το ζδαφοσ και ςε οφκαλμό που κοιτάει προσ τα ζξω, με τομι που ζχει 

αντίκετθ κλίςθ προσ αυτόν. Όπωσ και ςε όλεσ τισ τομζσ προςζχουμε να μθν 

αφιςουμε ϋϋτακοφνιϋϋ αλλά και επίςθσ να μθν κόψουμε ςφριηα μζςα ςτο 

οφκαλμό. Η απόςταςθ 2-5 χιλιοςτϊν από τον οφκαλμό είναι θ κατάλλθλθ 

για να κάνουμε τθν τομι μασ. 

5. Σε αυτό το ςτάδιο ςτάδιο καλφπτουμε τισ τομζσ μασ με ειδικι πάςτα 

κλαδζματοσ (μάςτιχο). 

Tips:   Καλό είναι μετά το κλάδεμα, να ενςωματϊςουμε ςτο ζδαφοσ με μία 

τςουγκράνα ζνα λίπαςμα αργισ αποδζςμευςθσ του τφπου 16-8-16.  

Στο κλάδεμα του φψουσ των βλαςτϊν (βιμα 4) ςε κάποιουσ ίςουσ φανεί αυςτθρό 

ςαν φψοσ κλαδζματοσ ςτα 15-25 εκατοςτά, όμωσ οι κοινζσ τριανταφυλλιζσ των 

τφπων του υβριδίων τςαγιοφ και οι Floribunda   που είναι και οι πιο ςυνθκιςμζνεσ, 

ανταποκρίνονται πολφ καλά ςτο κλάδεμα αυτό και δθμιουργοφν πολλά και μεγάλα 

τριαντάφυλλα, οπόταν μθν φοβθκείτε κακόλου!! Καλζσ επιτυχίεσ!! 


