Standplaats
Rozen houden van een zonnige en
luchtige standplaats. De hele dag
zon hoeft beslist niet, een paar uur
is voldoende, en voor het behoud
van tere kleuren is een plaats in de
halfschaduw zelfs beter. Zet geen
rozen op een droge plek tegen het
huis, zoals tegen een muur op het
zuiden of zuidoosten en ook niet op
een andere plaats waar geen
regen komt.Wind is prima, die doet
de blaadjes die nat zijn van dauw
of regen snel drogen. Tocht
daarentegen is funest. Als rozen
geschikt zijn voor een noordmuur,
dan is dat vermeld in de catalogus
en op de website.

Grondsoort
Rozen houden het meest van
voedselrijke grond als klei (waarop
ze overigens ook veel hoger dan
gemiddeld worden) en zavel (klei
met zand), maar ook op minder
vruchtbare grond doen ze het met
de juiste verzorging goed. Op arme
grond of zandgrond heeft u er meer
werk aan, maar kies de sterkste en
meest geschikte soorten - zie de
Topselectie ROZEN op
ZANDGROND en/of ARMERE
GROND op bladzijde 20 van onze
catalogus, en neem de daarin
genoemde maatregelen. Met wat
toewijding zal het zeker lukken.

Belangrijk
Rozenperken moeten altijd vrij
gehouden worden van afgevallen
rozenbladeren, omat zich hierin
veel ziektekiemen kunnen
ophouden. Verwijder deze dus
steeds zorgvuldig (schimmels op
afgevallen blad overleven zonder
problemen de winter, en besmetten
in het voorjaar opnieuw de plant).
In de winter kan men in koudere
streken de onderkant van de roos
beschermen door deze aan te
aarden of door een mulchlaag (van
organisch materiaal) aan te
brengen. Deze dient in het voorjaar
weer verwijderd te worden.

Water geven
Het belangrijkste bij jonge planten
is het regelmatig water geven.
Regen is vaak niet voldoende en
pas na een jaar is het wortelstelsel
groot genoeg om zelf voldoende
water aan te voeren. Let altijd extra
goed op rozen die op moeilijke
plaatsen staan, zoals onder
bomen, in de buurt van grote
hagen, tussen bestrating en aan de
zuidoostkant van een huis.

Bemesting
Rozen bloeien uitbundig en moeten
daarom voldoende meststoffen krijgen. Op klei, die minder snel uitspoelt, kunt u met een paar keer
per jaar mest geven volstaan. Op
zanderige grond, waar het water
snel doorheen spoelt, kunt u beter
wat vaker een kleine hoeveelheid
geven.
Als u over oude stalmest beschikt
kan dit al in december gegeven
worden (Nooit verse! Daar
verbrandt de plant van!).
In maart moet gedroogde koemest
om de plant gestrooid worden.
(goedkoop en goed).
Geef uw rozen in juni NPK 12-1018 of, nog beter, professionele
rozenmest ® van de Zeeuwse
Rozentuin om een rijke her- of
doorbloei en een gezonde plant te
krijgen. Breng meststoffen altijd op
de aarde aan en laat de mest niet
tegen de takken komen. Over het
algemeen wordt er te weinig mest
gegeven, maar overbemesting is
ook mogelijk, met als resultaat veel
groei en weinig bloei. Let op de
aanbevolen hoeveelheden.

Ziekten
Hoewel er tegenwoordig steeds
meer variëteiten zijn die in hoge
mate ziekteresistent zijn, kan het
gebeuren dat uw rozen besmet
worden met een ziekte of plaag. Dit
is voor een groot deel te
voorkomen door uw rozen in een
uitstekende conditie te houden (zie
Water geven en Bemesting).
Veel problemen zijn ook te voorkomen door regelmatig een laagje
van 5 cm gemaaid gazongras
onder uw rozen te deponeren.
Ter bestrijding adviseren wij:
luizen
Admire
meeldauw

Spuitzwavel
Baycor
Exact
Rosacur
Rubigan

sterroetdauw Baycor
Delan
Rosacur
roest

Exact

insecten

Decis

Snoeien
In het algemeen geldt dat alle doorbloeiende en bloeiherhalende
rozen in maart gesnoeid worden,
als de nachtvorst achter de rug is.
Het verdient aanbeveling rozen al

in november tot max. 60 cm terug
te snoeien in verband met
stormschade. In het algemeen
geldt, dat er gesnoeid wordt tot 1
cm boven een naar buiten staand
oog en niet te schuin, om de wond
zo klein mogelijk te houden. Let bij
het snoeien altijd op de vorm van
de plant.
1. Lage doorbloeiende rozen (grootbloemige en trosrozen): dood
en dun hout wegknippen, 3 tot
5 sterke hoofdtakken
behouden en deze
kaalsnoeien en inkorten tot 4
à 5 ogen per tak (15-20 cm).
2. Doorbloeiende heesterrozen
en muskusrozen: de
hoofdtakken kaal snoeien en
een derde van hun lengte
wegknippen.
3. Botanische (“ wilde” ) rozen:
slechts af en toe verjongen
door oude takken bij de basis
weg te knippen.
4. Eenmaal bloeiende (oude)
heesterrozen: eerste twee jaar
alleen dood hout verwijderen.
Derde jaar en verder: eind juli
(na de bloei) de uitgebloeide
takken wegsnoeien tot de
basis of tot een punt waar al
een nieuwe tak verschenen is.
Te lange takken met een
derde inkorten.
5. Bourbon-, remontant-,
herbloeiende mosrozen:
lagere planten snoeien als
grootbloemigen (zie 1).
Hogere planten: 4 tot 5 jonge
sterke takken overhouden en
insnoeien tot de gewenste
lengte.
6. Ramblers: de eerste twee jaar
geheel niet snoeien. Bloeien
op meerjarig hout en geven
dus pas na ongeveer 2 jaar de
eerste bloei. Snoeien derhalve
vanaf het 3e jaar direct na de
bloei. Houd daarbij 4 tot 5
hoofdtakken over en verjong
hogere delen door terug te
knippen tot boven een nieuwe
loot.

7.

8.

Doorbloeiende en
bloeiherhalende klimrozen: de
eerste twee jaar niet snoeien.
Daarna: behoud 4 tot 5
hoofdtakken, snoei de
zijtakken hiervan terug tot op
2 à 3 ogen. Houd er rekening
mee dat klimrozen hun eerste
energie steken in de groei en
pas in de jaren daarna
overdadig gaan bloeien.
Stamrozen: snoeien tot op 4 à
5 ogen (niet te kort, zodat de
stam de gelegenheid krijgt
stevig te worden). Het nut van
het beschermen van het
oculatiepunt tegen wind en
vorst door stro e.d. weegt ons
inziens niet op tegen de
risico's van beschadiging van
uw stamroos door het
beschermingsmateriaal.

Snoeicursussen
Elk jaar verzorgt de Zeeuwse
Rozentuin in februari en maart
snoeicursussen. Deze vinden altijd
plaats op zaterdag van 10-13 uur
en van 14-17 uur
De cursussen bestaan uit een
theoretisch en een praktisch
gedeelte. Ze zijn zeer informatief,
leerzaam en altijd genoeglijk. Als u
eenmaal zelf, onder onze leiding, in
onze tuin aan de slag bent gegaan,
is het daarna veel minder eng om
thuis uw eigen rozen eens flink aan
te pakken. Een aanrader.

Rozenverzorgingscursus
Wij verzorgen deze cursus meestal
in de maand augustus. Op een
zaterdag, van 14-17 uur. Alle
aspecten van het houden van
rozen komen aan de orde, zoals
o.a. bemesting, winterklaar maken
en bestrijden van ziektes.
Voor meer informatie: zie onze
website. U kunt zich voor deze
cursussen het gehele jaar opgeven
in de winkel of
per telefoon +31(0)113600361,
per fax +31(0)113601348 of per
email info@zeeuwserozentuin.nl.
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