
na skott och blad, kläm ihjäl synliga
larver, spruta med växtvårdsmedel på
unga larver av slemmiga rosenbladste-
keln. Om möjligt, bearbeta jorden för-
siktigt under buskarna på hösten.

Jordtrötthet visar sig genonr dålig
tillväxt och kan drabba rosor som
planteras där dct tidigare växt rosor.
Man anser att dct kan vara €[) Sctn]V€r'-

karr mellan bland annat dålig jord-
struktur, växtnäring och nematoder.
Förebygg genom att byta odlingsplats
eller jorcl. Tagetes som sås, får växa en
hel säsong och därefter grävs ner, kan
motverka vissa nenratoder.

Välj din sortl
Friska: 'Fru Dagm.rr Hastrup', 'Han-

sa', 'Blanc Double de Coubert', 'Pop-
pius','Aicha','Stanwell Perpetual',
'Sirrgle Cherry', mandarinros,'Lyl<l<e-
fund', 'Flammentanz', 'Scharlach-
giut', 'C6cile Brunner', 'Astrid Lind-
gren','Bonica','Sommerwind','Hei-
cle-tra u nre'.

Härdiga (minst zon 6): vresrosor,
I<anelros, fylld pipminellros,'Poppi-
us','Totenvik','Polstjärnan','Franl<-
furt','Hurdal','Maxima','Minette',

Litteratur: "Rosor ftir nordiska träd-
gårdar", Lars-Åke Custavsson, Natur
och Kultur. "Rosor". Cudrun Manell,
ICA-rörlag. "V;irtskvdcl i tr:id,e,,ird",
M.rj-Lis Pellersson. lngrid Akesson,
Natu r och Ku ltu r/LTs. " Beskärn i ngsbct-
ken", Alm, Veltman, Vollbrecht, Natur
och Kr-rltur.

Utgiven av

'Dart's Defender', carolinaros, dogg-
ros, 'Officinalis', 'Rosa Mundi', 'Ce-
lestial','Nevada','Lichterloh'.

Sandig, mager jord: nyponros, sten-
ros, pimpinellrosor, vresrosor, äppel-
ros, kanelros, kinesisl< gulros, 'Conr-
plicata'.

Halvskugga: vresrosor,' Fruh I i ngs-
cJ uft',' Off i c i na I i s',' Celesti a l','Ma i cle-
n's Blush', 'Minette', 'Mme
Plantier',' Nevada','New
Dawn', 'Mme Alfred Car-
flere .

Nypon (vackra /många):
I innros, m.rnd,rrinros, r irtgros,
vresros, carol i naros,' Dart's
Defender', 'Single Blush' ,'Zi-
geunerl<nabe'.

Tert: Eva Wirön
tsilcl: Han Veltntan

c En sanrproduktion mellan Koloni-
trädgårdsförbu ncJet och Ri ksförbu ndet
Svensl< Tr.ädgård.

Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar
Åsögatan 149 . 116 32 Stockhotm . Tel. 0B-t43 00 90
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Nr 28 . Att lyckas med rosor

Rosor är en variationsrik växtgrupp med gamla anor/ odlad och om-
tyckt av många. Tyvärr uppskattas den även av en rad olika skade-

'irare. Med goda växtbetingelser kan man förebygga en del pro-
blem. BIir det ändå svåra angrepp varje år, byt mot en friskare sort.

Rosen - den l<anske mest älskade av
^"ydnadsväxter - har odlats av män-

skan i nästan 5 000 år. Den uppskat-
tades tidigt för sin förnämliga doft och
användes till framställning av rosenol-

;a, rosenvatten
och läkeme-

del. Allra
äldst anses

den kinesiska
rosku ltu ren

vara, men ro-
sor har odlats
mycket länge
även i Persien

och Crel<land.
Till Norden

kom rosen i slutet av 1100-talet.

åge och sällskap
Rosor trivs bäst i soliga och skyddade
lägen. Men mot en spaly6 på en söder-
vägg kan det faktisl<t bli för hett, om

te luften tillåts cirkulera ordentligt.
Äv*n onr rosor töre(lr.rr sol behöver

cn skuggig trädgård trots allt inte sal<na
denna "blommornas drottning". Det
finns cn hel del arter som l<an växa i

halvsl<ugga, sc förslag på sista sidan.

Mu n karn a i nfii rcle ros-
kulttrren i Norden.

Rosornas mångformighet gör att det
finns en ros för i stort sett varje ända-
må1. Med rätt val kan den användas
som pral<tfull solitär, i buskage, som
häcl<växt, klättrande på väggar, bågar
och i träd, krypande på markcn eller
planterad i urnor. Det finns rosor för
äldre miljöer och de som passar i mo-
derna omgivningar.

Rosor är vackrast i sällskap med
andra växter, särskilt rabattrosor som
Iätt blir l<ala nedtill. En samplantering
med marktäckande eller låga växter är
dekorativt och bättre för jorden än en
bar markyta. Men när du planterar el-
ler tar upp och delar "sällskapsväxter-
na", gräv försiktigt så att du inte stör ro-
sens rotsystem.

Vilka växter n.ran väljer att kombine-
ra med är mycket en fråga om person-
lig smak. Men de nråste förstås trivas
under samma förhållanden sonr rosor-
na, och inte konkurrera för kraftigt
med dem.

Lök- och knölväxter ger fägring in-
nan rosorna kommit igång. Av peren-
ner och 2-åriga finns det många, t ex
al<leja, brudslöja, fi ngerborgsblomma,
kattfot, kungsl;us, Iammöron, laven-



del, malört, mariaklocka, nävor, rid-
darsporre, si lverhavre, smu ltron, stjärn-
flocka och violer.

Vintergröna växter som en, idegran,
buxbom och låga tallar framhäver ro-
sorna fint, och riktigt effektfull blir
kombinationen med en klätterväxt.
Välj någon som inte är för starkväxan-
de, många klematis går bra.

Jord och plantering
De flesta rosor trivs i en lucker, mull-
och näringsrik något lerig jord som är
fu ktbevarande men ändå väldränerad.
Ett pH-värde mellan 6 ochT är bra. Så-
väl ler- som sandjord förbättras med
kompost, formultnad stallgödsel, bark-
mull eller torv. Låt höstens nedfallna
lov ligga kvar och vänd ned resterna
pa varen.

Rosor säljs barrotade (planteras på
våren eller hösten) och krukodlade
(planteras under vår, sommar eller
lröst). Barrotade plantor är torkkänsli-
ga och doppas ibland i paraffin för att
avdunstningen ska minska. Plantorna
ska ändå inte Iigga oskyddade i solen
någon längre stund. Vaxskiktet behö-
ver inte avlägsnas, det försvinner av
sig självt när rosen börjar växa.

Låt barrotade plantor stå i vatten el-

Krukodlad och
barrotad ros.

ler lervälling nå-
gra timmar in-
nan de plante-
ras. Okulerade

rosor ska
sättas så

djupt att föräd-
lingsstället

kommer minst
1 0 cm under

markytan, annars
kan det blifrost-
skador. Rosor på

egen rot plan-

teras på samma djup som de växte i

plantskolan.
Cräv en grop som är minst 40-50

cm djup, gärna mer. Håll isär de olika
jordlagren så att den övre (bästa) jor-
den inte blandas med den sämre från
djupare Iager. Luckra ev. i botten med
en grep ytterligare 1O-20 cm. Vid be-
hov, förbättra den uppgrävda jorden
med kompost eller planteringsjo;:r
och lägg tillbaka de olika lagren i L..
ordning.

Gödsling
Crundgödsling är oftast nödväncJ'-
om inå jordeil redan är näringsriil. ,

"Rosor för nordiska trädgårdar" re-
kommenderas följande grundgöds-
ling: 4-B kg (c:a B-16 liter) brunnen
ko- eller hästgödsel/m', blanda göd-
seln väl med det övre jordlagret och
mylla även ner c:a 100 g benmjöl/m'.
Om möjligt, gör i ordning och grund-
gödsla bädden en tid före själva plan-
teringen.

Med en god grundgödsling kan du
vänta ett ti I I två år i n nan det är dags att
börja underhållsgödsla. Då tillför du
brunnen stallgödsel (c:a 4-6 liter/m'?)
och kompost, eventuellt komplettera-
de med lite benmjöl och något kali-
umrikt gödselmedel som träaska eli
tång. Behövs extra kväve kan du mylla
ner lite hönsgödsel. Det finns också
färdiga bland- och specialgödselme-
del att köpa. Cräsklipp och kakaoflis
som marktäckning tillför näring ot
skyddar jorden.

Rosor som remonterar (blommar
flera gånger) kräver mer gödsel än
engångsblommande. Vildrosor och
sorter av dessa har relativt små nä-
ringskrav. Cödsla alltid på vår och
försommar, då tas näringsämnena
bäst tillvara. Sprid framför allt inte

En okulerad ros planteras med förädlings-
stället 10 cm under markytan.

kväverika gödselmedel senare än
juli, det kan försämra plantornas
övervintring.

Beskärning
De flesta rosor beskärs på våren sedan
risken för hårda frostnätter är över. De
allra härdigaste rosorna kan beskäras
tidigare. Oavsett vilken grupp en ros
tillhör, börja med att ta bort döda, ska-
dade och klena grenar. På okulerade
rosor kan vildskott från grundstammen
skjuta upp. Avlägsna vildskotten ge-
nast, helst genom att riva av dem där
de växer ut intill plantans rothals.

i Rabattrosor: Beskärs varje år mer el-
ler mindre hårt, dvs klipp grenarna ner
till 10-40 cm längd. Växla gärna mel-
lan hård och lätt beskärning olika år.

Busk- och vildrosor: Callras vid be-
i )v genom att ta bort de äldsta grenar-

na ända nere vid basen. Långa skott
och grenar kan behöva kortas in
30-50 %.

Klätterrosor: Putsas lätt, klipp och
forma om plantan är yvig. Korta even-
tuellt in mycket långa raka skott. Call-
ra ur någon av de äldsta grenarna då
och då.

(För mer detaljerade anvisningar om
beskärning, se litteraturtips nedan.)

Skadegörare på rosor
Det är tyvärr ganska vanligt med olika
angrepp på rosor. När det gäller
svampsjukdomar är det stor skillnad
mellan sorternas mottaglighet. Satsa
på en frisk sort om du får stora pro-
blem. Coda växtbetingelser, luftig
växtplats och måttligt med kvävegöd-
sel förebygger svampangrepp.

Vanliga svampsjukdomar år mjöl-
dagg (vit mjölig beläggning), svart-
fläcksjuka (svartbruna fläckar på bla-
den) och rost (orangeröda prickar på
bladen). Smittan övervintrar i skott,
knoppar och blad. Vattna vid torka, ge
extra kalium, samla ihop och för bort
sjuka blad, kupa ordentligt på hösten
och beskär hårt på våren. Spruta med
svavel vid tiden för knoppsprickning.
Mot mjöldagg även bi karbonatlösning
(1 %)med tillsats av rapsolja (1%)eller
använd något växtvårdsmedel. Ros-
rost är särskilt besvärlig att bekämpa.

Många skadeinsekter dyker upp i

maj-juni, undersök därför plantorna
omsorgsfullt.

Bladlöss: Kläm ihjä1, spruta med
vatten, såpa (5 %) eller växtvårdsme-
del.

Rosenstrit: Vitprickiga blad. Spruta
med växtvårdsmedel eller såpa. Cör
hård vårbeskärning vid svåra angrepp.

Fjärilslarver: Cnager på knoppar
och blad. Kläm ihjäl larver och ta bort
angripna växtdelar. Biologisk be-
kämpning med Bacillus thuringiensis
kan hjälpa.

Stekellarver: Vissna böjda skottspet-
sar (rosenskottstekel), hopru I Iade blad
I liten rosenbladstekell, fönstergnag på
blad (slemmig rosenbladstekel t. Over-
vintrar alla i jorden. Klipp bort angrip-


