
De jonge Rozelaars
aanaarden

Vooraleer dat ze hun eerste 
winter ingaan is het niet 
overbodig om de jonge rozelaars 
aan te aarden. Ten einde hen te 
beschermen tegen mogelijke 
forse vrieskou. Deze voorzorg 
is aanbevolen voor bepaalde 
types van rozelaars, zoals 
de theehybrides, de Chinese 
rozelaars of nog de rozelaars van 
de familie van de Noisettes. Na 
het planten is het voldoende om 
een hoopje turf van ongeveer 
30 cm rondom de voet van de 
rozelaar te maken. U kan dan 
best deze kluit grond wegnemen 
op het moment dat de plant 
goed begint te groeien. Voor 
de andere variëteiten rozelaars 
kunt u er zich toe beperken het 
entingspunt 5 cm in te graven. 
Deze natuurlijke bescherming 
moet in principe volstaan.
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Snoeien in de Winter
Het snoeien in de winter heeft 
zijn voordelen. Snoeien in de 
winter is nuttig voor eigenaars 
van talrijke rozelaars en dit om 
de lente-snoei te vermakkelijken. 
Andere “Rosomanen” zullen 
in de winter snoeien om hun 
rozelaars tijdens de koude periode 
een meer geordend uitzicht en 
effect te geven. Het snoeien in de 
winter mag alleen gedaan worden 
bij volwassen rozelaars (3 jaar 
en ouder) en in geen geval mag u 
de lengte van de takken met meer 
dan de helft inkorten. 

Nieuwe Rozelaars
Onze catalogus is verrijkt met tal 
van nieuwigheden. We lieten ons 
verleiden door rozelaars afkomstig 
van Frankrijk, Engeland,Duitsland 
en de Verenigde Staten. Voor het 
eerst werden in België nu ook 
Italiaanse rozelaars ingevoerd 
en we nodigen u uit om deze te 
komen ontdekken.

Vruchten en Gebladerte
Bepaalde rozelaars behouden 
gedurende de herfst erg lang 
hun gebladerte en die kleuren 
dan ook enorm mooi op. 
Als u heeft gedaan wat we u 
hebben aangeraden en u de 
laatste bloemen niet heeft 
weggenomen, dan zorgen die 
voor decoratieve vruchten in alle 
vormen, afmetingen en kleuren. 
Tot grote vreugde van de vogels.

D e herfst is het seizoen 
om te beginnen met 
het planten van 

rozelaars van naakte wortels. 
Indien u de gewoonte heeft 
deze methode te gebruiken, 
kan u dit doen van november 
tot begin maart, maar niet bij 
vriestemperaturen. We geven 
u hier nog enkele kleine tips 
mee om er u aan te herinneren 
hoe u te werk hoeft te gaan om 
een goede groei in het begin 
van de lente te garanderen.

Tijdens het hele winterseizoen blijven we u in onze rozentuin 
ook rozelaars in potten of rozelaars met naakte wortels 
aanbieden naargelang uw keuze. Hou er rekening mee dat onze 
rozenkwekerij enkel toegankelijk is op afspraak van 1 december tot 
1 maart. U kan een afspraak maken via e-mail (info@fi lroses.com) 
of telefoon (0474/56.47.17).De verkoop van rozelaars van naakte 
wortels gaat gewoon door via onze website www.fi lroses.com



Hoe uw Rozelaar met
blote wortels planten

Dompel uw rozelaars (2 uur) in een emmer water. Maak een put zodanig dat de enting (vertrekpunt van de takken)
5 cm onder de grondbodem begraven is.
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Vul de put en meng de bovenste laag met twee tot drie kilo 
goede compost (ideaal : Or Brun Spécial Rosier). 

Indien mogelijk, gooi er een handvol beendermerg op. 
Stamp de aarde rondom de voet van de rozelaar aan.

Geef overvloedig (minimum 10 l) water aan de voet van de rozelaar.
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In streken met strenge winters is het verstandig de rozelaar 
aan te aarden met  30 cm turf, of een bergje stro, 

of bladeren bijeengehouden met een net.
(deze bescherming, alleen nuttig de eerste winter van de plantatie,  mag u 

verspreiden in het begin van de lente als het risico op vorst voorbij is).

5 OPGELET
Plant uw rozelaars niet wanneer het vriest 

of wanneer de grond doorweekt is.

Indien u uw rozelaars niet kan planten bij ontvangst, plaats hen dan 
in een bak  (zoals bv. een emmer) voorzien van een gat en bedek 
de wortels met aarde of vochtig zand. Plaats de bak in een verlichte, 
vries-beschutte plaats tot het gunstig moment van de plantatie (u kan 
een aantal weken wachten zonder risico, indien u de onderlaag vochtig 
maar niet doorweekt houdt).

Snoei uw rozelaars niet voor de tweede lente van de plantatie. Zorg wel, 
gedurende de eerste zomer,  voor een wekelijkse besproeiing van 10 liter 
water aan de voet van uw rozelaar om zo een sterke rozelaar te bekomen. 

Goede plantatie
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