
Snoei niet
te vroeg

De lente staat voor de deur. 
De winter is zeer hard geweest. 
In België was het al 25 jaar 
geleden dat de temperaturen 
nog zo laag onder nul gingen 
! Dat die vriestemperaturen zo 
lang zijn blijven aanhouden 
kan voor nogal wat schade 
gezorgd hebben. U zult 
misschien talrijke zwarte 
takken aantreffen en geneigd 
zijn om deze af te snijden 
ten einde alleen het groen 
hout over te houden. Doe dat 
vooral niet ! Weet gewoon dat 
indien er groen hout onderaan 
overblijft uw rozelaars nog 
altijd goed levendig zijn en dat 
ze in de lente wel weer volop 
zullen groeien. Wacht tot de 
nieuwe loten 5 cm lang zijn 
vooraleer weer de snoeischaar 
te hanteren. In de lente zullen 
we op het juiste moment 
(wanneer de forsythias weer in 
bloei staan) beginnen aan het 
snoeien van uw opklimmende 
rozelaars (die het gehele 
seizoen opnieuw bloeien). 
Dan sturen wij u een brief met 
informatie en daarin preciseren 
we u dan ook alle modaliteiten 
terzake.

Bescherm uw Rozelaars tegen 
latevriestemperaturen
Het is vanaf nu en dit tot in de lente dat u bijzonder waakzaam moet zijn op uw rozelaars. Vooral 
als u onze raadgevingen niet naar de letter hebt opgevolgd. Bijvoorbeeld als u uw rozelaars voor de 
winter te kort hebt gesnoeid.  Het afwisselen van vriestemperaturen met dooi en met koude luchtlagen 
kunnen voor grote schade zorgen bij jonge rozelaars wanneer uw planten uit hun winterslaap zullen 
ontwaken en de eerste knoppen te voorschijn komen. Ter voorkoming van schade bij laattijdige 
vriestemperaturen op rozelaars die kort gesnoeid zijn, is het nuttig om deze te beschermen met 
een sluier voor het trekken van de planten. Indien u deze sluier niet voorzien hebt voor de winter 
is zo’n sluier ook nuttig om uw rozelaars met stengel te beschermen,  door de plaats van enting 
in te pakken. Die bescherming kunt u dan weer verwijderen van zodra er geen kans meer is op late 
vriestemperaturen. Dat is meestal tegen eind april, begin mei.

FilRoses

Door de strenge winter bent u 
wellicht lang niet meer in uw 
tuin geweest. Een mooie dag 
in de maand maart is ideaal 
om uw rozelaars in diepte te 
voeden door aan hun voet een 
goede laag amendement (3 
kilo per voet) uit te strijken. 
Deze organissche meststof zal 
langzaam oplossen om zo u 
rozelaars in de diepte te voeden 
en die zullen daar binnen 
enkele weken van profiteren 
in een periode dat ze gulziger 
worden naar voeding.
Er zijn verschillende manieren 
om te amenderen:
-Hetzij met een goede 
compost uit de tuin die al 
goed ontbonden is en waarin 
geen harshoudend afval meer 
verwerkt zit.
-Hetzij met oude mest  vanop 
de boerderij (in het bijzonder 
van paarden) maar het is wel 
belangrijk dat deze meststof 
helemaal ontbonden is en dat 
ze droog en reukloos is.
-Hetzij met een product dat u 
in gespecialiseerde tuinwinkels 
kunt kopen. Met name ‘Or 
Brun Authentique Spécial’ 
voor Rozelaars. Dit is de ideale 
manier van doen.
Bij de behandeling dient u dit 

product lichtjes uit te strijken 
aan de voet van de plant en 
dit alleen aan de oppervlakte. 
Maak van de gelegenheid 
gebruik om uw clematissen op 
dezelfde manier te voeden.

Op hetzelfde moment kunt 
u ook best al het onkruid 
verwijderen. Zo hoeft u dat 
in de lente alvast niet meer 
te doen. Maar gebruik geen 
meststoffen voor de maand 
mei.
Ten einde u toekomstige 
planten onder de beste 
omstandigheden te kunnen 
doen groeien kunt u nu al de 
putten klaar maken waarin u 
zult planten.

Bij de eerste mooie dagen 
(wanneer de thermometer 
10 graden of meer aangeeft) 
en voor dat er bladeren 
verschijnen op uw rozelaars, 
dient u ze met Bouille 
Bordelaise te behandelen. 
Volg daarbij de indicaties die 
op de verpakking staan strict 
op. Vooral wat de verdunning 
betreft. Behandel daarmee 
zowel de stengels van de 
rozelaars als de grond waarin 
ze gepland worden. Deze 

behandeling zal dan misschien 
wel niet de ziektes kunnen 
voorkomen maar heeft het 
voordeel dat de gebruikte 
grond voor uw rozelaars 
daarmee gereinigd en gezonder 
wordt. Dit ten einde onder 
ideale sanitaire voorwaarden 
aan een nieuw seizoen te 
kunnen beginnen. Stop meteen 
met de behandeling met de 
Bouillie Bordelaise van zodra 
er bladeren aan de takken 
verschijnen. Anders zou u de 
jonge loten van de plant wel 
eens kunnen verbranden.

Mireille & Philippe

Eerste weekzaamheden in de tuin : 
Amenderen en ‘Bouille bordelaise’
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Waarom ? 
Deze ontsmettende bouillie 
helpt op een efficiënte manier 
“ het terrein op te kuisen en 
te reinigen” ten einde onder 
de beste voorwaarden aan het 
seizoen te kunnen beginnen. 
Ondermeer door de zwammen 
te verwijderen die er zich tijdens 
de winter zouden geïnstalleerd 
hebben. Meer mag men van 
dit product niet verwachten. 
Deze preventieve behandeling 
sluit ook helemaal geen verdere 
behandelingen uit eventueel 
later op het seizoen. Waarbij 
men dan ook andere producten 
kan gebruiken. Die zijn zelfs aan 
te raden als men zijn rozelaars 
onder slechte voorwaarden dient 
te planten of wanneer men 
gekozen heeft voor variëteiten 
die gevoeliger zijn voor allerlei 
ziekten.

Hoe ? 
Wacht tot er een droge dag 
is. Tot dat men zeker is dat 
het die dag niet zal regenen 
of dat het ’s nachts nog zou 
gaan vriezen. Nadat u alle 
dode bladeren heeft opgeraapt 
die zich aan de voet van uw 
rozelaars bevinden, dient u ook 
alle takken van uw rozelaar 
te vermalen met die Bouillie 
Bordelaise (die u in gelijk welke 
tuinwinkel kunt kopen en volg 
dan de raadgevingen die u op de 
verpakking kunt lezen voor wat 
het oplossen van het product 
betreft).

Na de vermaling dient u dan 
wel uw stuifsproeier uitvoerig 
te reinigen. Als u dat vooraf 
nog niet gedaan hebt dient u 
dan ook na deze behandeling 
uw grond te voeden met 2 à 3 
kilo van het product Or Brun 
Authentique speciaal voor 
rozelaars en u dient daarbij de 
grond ook lichtjes in te delen en 
te raspen.

Behandeling voor uw Rozelaars

De ‘Bouillie Bordelaise’
Wat is ‘Bouillie Bordelaise ?

De “Bouillie Bordelaise” is een oplossing van kopersulfaat 
waaraan kalk wordt toegevoegd. Dit product is te koop in de 
handel onder de vorm van een oplosbaar poeder (een tip: dit 
poeder lost makkelijker op in warm water). Men laat het poeder 
oplossen volgens de aangegeven dosis die op de doos vermeld 
staat. De blauwe vloeistof is een zeer goede fongicide (een bio-
middel) die helpt in de strijd tegen allerlei cryptogamische ziektes 
(ondermeer door aantasting vanwege bepaalde paddenstoelen 
of zwammen). De bouillie bordelaise werd lange tijd beschouwd 
als een bio-middel maar verloor in 2004 dit label, voornamelijk 
omwille van misbruik vastgesteld bij bepaalde wijngaardeniers. 
Door dit misbruik kwam er veel te veel koper in de grond en de 
hoge concentraties bleken dan ook nog toxisch te zijn voor de 
micro-organismen. Maar als men zich beperkt tot één preventieve 
behandeling per seizoen is het product maar weinig toxisch.
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Wanneer ?
Die behandeling doet men 
best net voor dat de bladeren 
kiemen en ontbolsteren. In 
België dient men dat dit jaar nu 
al te doen. Niet later want een 
behandeling als het gebladerte 

er al is kan daarop zware 
brandplekken veroorzaken 
alsook de oorzaak zijn dat 
jonge ontkiemende knoppen 
meteen afsterven. Men mag 
dus deze Bouillie Bordelaise 
nooit in de zomer gebruiken.
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Heropening van onze kwekerij
Mireille en Philippe verwelkomen u sinds 1 maart, tijdens het weekend, opnieuw met veel plezier in hun 
rozentuin (ook op donderdag en vrijdag maar dan wel op afspraak).
Vanaf half maart zullen de rozelaars in de rozentuin nog enkel leverbaar zijn in potten van 7 en 12 liter. Dan beginnen ze 
te ontwaken uit hun winterslaap en ze dan nog behandelen op naakte wortels is risicovol en af te raden. 
Voor de zeldzame variëteiten is het aangewezen voorafgaandelijk telefonisch contact met ons op te nemen. Of onze site te 
raadplegen. Bepaalde variëteiten zijn immers nu al tijdelijk uitverkocht. Wij raden u ten stelligste af de clematissen 
en levenskrachtige en blijvende wortels te planten, vooraleer de lente daadwerkelijk begonnen is maar u kunt beter wachten 
tot de grond lichtjes opgewarmd is.

Onze agenda voor de lente is in de maak. Wij zullen u heel binnenkort de te noteren data kunnen bevestigen.

Noteer alvast dat we OP 6 EN 7 JUNI EERSTKOMEND, DE TWEEDE EDITIE VAN ONZE OPENDEURDAGEN ‘ AU FIL DES ROSES’ 
houden en dat er op die dagen weer van alles te gebeuren staat.


