ROSOR

Allmänt
Rosor odlades av människan för över 5000 år sen. Bl.a. för att framställa
rosenolja, rosenvatten och läkemedel. Till Norden kom rosen i slutet av 1100talet. I början av 1800-talet påbörjades det förädlingsarbetet som idag ger oss
ett enormt stort antal rosor att välja mellan.
Växtplatsen
Rosor trivs bäst i ett öppet, soligt och varmt läge. Undvik direkt söderläge. Öst
eller västerläge är att föredra. Står gärna samplanterad med marktäckare vilket
också är bättre än en bar markyta.
Vill gärna ha väldränerad, lucker, mullhaltig, näringsrik och något lerhaltig jord.
Ett pH mellan 6-7 är bra.
Plantering
Grundgödsling är oftast nödvändig om inte jorden är väldigt näringsrik. Kan med
fördel ske en tid före plantering. Blanda även upp jorden med torvmull, det
stimulerar rotbildningen. Okulerade rosor planteras alltid med förädlingsstället
minst 8-10 cm under jordytan. Plantera hellre för djup än för grunt. Vattna
generöst.
Barrotade rosor planteras lämpligen på hösten, mitten av oktober till slutet av
november eller tidig vår. Gräv en djup grop så rötterna får ordentlig plats. Fyll
på med jord till 3/4. Ställ ner rosen stadigt och vattna igenom ordentligt. När
vattnet sjunkit undan fyll på med mer vatten allt eftersom jorden suger åt sig.
När vattnet sjunkit undan ordentligt fylls resten av jorden på. Översta
jordlagret ska vara poröst och luckert. Kupa gärna upp jorden runt plantan.
Krukodlade rosor kan planteras under hela den tjälfria delen av året. Plantering
som ovan. Ställ krukan i hink med vatten under en halvtimme innan plantering.

Skötsel/Beskärning
Gödsel tillförs en gång på våren, mars-april, och en gång kring 1 juli. Senare än så
kan försämra plantornas övervintring.
Använd fullgödselmedel, speciellt rosgödsel eller hönsgödsel. Följ förpackningens
dosering. Remonterande rosor kräver mer gödsel än engångsblommande.
Vid höstplantering behövs ingen beskärning. Vid vårplantering beskär man ner till
ca 15-20 cm.
Rabattrosor: beskär man varje år mer eller mindre hårt, ner till 10-40 cm. Görs
när risken för hårda frostnätter är över. Ett tips är att växla mellan hård och
lätt beskärning mellan åren.
Busk, park och vildrosor: Är lättskötta och kräver i stort sett ingen
beskärning. Gallras vid behov genom att ta bort de äldsta grenarna. Korta in
långa skott och grenar.
Klätterrosor: Beskärs inte utan putsas lätt. Korta ev. in långa skott. Gallra gamla
grenar

