LYCKAS MED ROSOR
VÄXTPLATS
De flesta rosor vill ha sol och värme och skydd mot hårda vindar. Men det finns även rosor för skuggiga
lägen och vindpinade kusttrakter. Jorden ska vara näringsrik och gärna lite lerhaltig. Vissa arter föredrar
mer magra, sandiga jordar.
PLANTERING
Plantera gärna en regnig eller mulen dag! Sätt inte rosor där det stått rosor innan! Eller byt ut jorden.
Jordförbättra med rosjord eller kogödsel och en näve benmjöl per m2. Gräv en grop som är 60 cm djup
och 60 cm bred. Vattna i gropen. Rosor säljs både som inkrukade och krukodlade, ibland även som
barrotsplantor. Dessa behandlas olika vid plantering. Alla planteras med förädlingsstället (en knöl där
grenar och
rötter möts) 10-15 cm under markytan.
Inkrukade rosor är barrotsplantor som förvaras i en kruka med torv. När de börjat bilda nya små sugrötter är de mycket ömtåliga. Dra aldrig ur plantan ur krukan! Lossa krukan försiktigt och sätt både torv
och planta i en hink med vatten i några timmar. Grenarna får gärna
täckas av vattnet.
Gör en kulle i botten av gropen att breda ut rötterna
över. Fyll med jord till häften, tryck till jorden och
vattna med 10 liter. Fyll upp med jord och vattna
med 10 liter igen.
Krukodlade rosor sänks ner i vatten några minuter. Ta
bort krukan och lösgör lite av de yttersta rötterna med
fingrarna. Sätt ner klumpen i gropen och fyll till hälften
med jord och tryck till. Vattna med 10 liter, fyll upp med
jord och vattna igen med 10 liter.
VATTNING
Första sommaren måste rosen passas noga med vatten.
Duscha gärna grenarna innan bladen slagit ut. Varma,
soliga dagar är det bra att skugga grenarna. Undvik att
duscha bladen under sommaren. Begynnande
svampangrepp sprids med vattendropparna.
GÖDSLING
Om man jordförbättrat bra behövs ingen extra näring första året. Följande år gödslas rosorna på våren,
när de börjat växa, med ett fullgödselmedel och fem liter kogödsel per planta. Använd inte kväverik
gödning sent på sommaren, då försämras rosens övervintring.
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VINTERSKYDD
Att kupa upp jord runt grenarna är det viktigaste skyddet mot vinterkylan. Använd rabattjord eller
barkmull, inte torv som drar till sig vatten och fryser till en isklump runt grenarna! Gör detta sent på
hösten när marken frusit till. På vårvintern kan man skydda rosen mot stark sol med skuggväv eller
granris. Vintertäckningen tas bort när risken för hård frost är över, kanske i slutet av april.
BESKÄRNING
Rosorna är klippta när du köper dem. Om du köper barrotsplantor kan plantskolepersonalen hjälpa
till med beskärning. Följande år ska rosorna klippas, men på olika sätt beroende på typ av ros. Fråga
personalen vad som gäller för din ros.
Rabattrosor beskärs varje år ner till 10-40 cm beroende på sort. På våren när björken fått ’musöron’
Moderna buskrosor gallras lätt och kortas in till ca 50 cm när björken fått ’musöron’ Gammeldags
buskrosor gallras ur när de blivit täta. Gamla grenar klipps ner till marken före knoppsprickningen.
Klätterrosor putsas lätt och gallras ur. Ta någon av de ädsta grenarna 10-20 cm över marken, på våren
när björken fått ’musöron’
På alla sorts rosor klipper man
bort döda grenar och grenar
som korsas.
Klipp alltid över en utåtriktad
knopp. Klipp bort vissna blommor under sommaren om det
inte är en ros som får vackra
nypon.

PROBLEM
En ros som får vatten och näring och står luftigt angrips inte lika lätt av svampsjukdomar och skadeinsekter. Tänk på att riklig tillförsel av kväve försämrar rosens motståndskraft! Vissa sorter är känsliga för svampsjukdomar. Angrepp kan delvis förebyggas genom behandling med BINAB som består
av en naturlig svamp som motverkar skadliga svampar.
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