
an zodra de eerste bloemknoppen verschijnen, 
is het moment aangebroken om uw rozelaars te 
voeden. U dient dan een goede handvol organische 

meststof ‘Spécial Rosiers’ uit te strooien aan de voet van 
elke rozelaar en daarbij ook de grond lichtjes te bewerken 

met een griffel, zeker als die grond te droog en te vast is. 
Besproei uw rozelaars met 10 liter water per rozelaar ten einde de 

verdunning van de mestkorrels te bevorderen.

Om het even welke meststof voor Rozelaars kan gebruikt worden maar 
ze moet wel rijk zijn aan potassium (K) en aan magnesium (Mg0). Uit 
ervaring weten wij dat ‘Or Brun Spécial Rosiers’ in graankorrels de 
rijkste en de evenwichtigste meststof is met de beste resultaten. 
Voor de herbloiende rozelaars geplant in volle grond, dient u deze 
behandeling een keer per maand in mei, juni en juli toe te passen. 
(Opgelet, geen meststofkorrels meer in augustus want wanneer deze 
meststof zijn effect zal hebben, is er al kans op nachtvorst).
Voor de rozelaars in potten geplant, dient u dubbel zoveel meststof toe 
te dienen door de behandeling om de twee weken uit te voeren. Van 
in mei tot eind juli. (De potgrond wordt immers sneller droger omdat 
de besproeiingen voor een uitlogings-effect zorgen).
Voor uw jonge rozelaars bevelen we u aan om er goed op te letten 
dat ze altijd over voldoende water beschikken: één keer per 
week besproeien met 10 liter water aan de voet van de Rozelaar, 
is aangewezen. Het is ook beter één keer per week overvloedig te 
besproeien dan ze iedere dag een beetje water te geven.

De strijd tegen de ziektes van de Rozelaar is samen met het snoeien, de kwelling van de amateur-tuinier. Om deze onaangename nevenwerkingen te 
voorkomen die aan de esthetiek van uw tuin schade toebrengen, bestaan er nochtans enkele eenvoudige regels die de gezondheid van uw Rozelaars 
ten goede komen. De beste manier van handelen om u te beveiligen tegen deze ziektes is variëteiten kopen die genetisch immuun zijn voor 
deze ziektes of er alleszins zeer sterk aan weerstaan.  Ieder jaar weer werken we naar een selectie van rozelaars toe die daar aan voldoen.

Maar u koos misschien wel voor een roos die u kon bekoren door haar parfum of door haar schoonheid en u had daarbij geen oog voor haar natuurlijke 
weerbaarheid. Als dat het geval is, dient u deze rozen te behandelen zoals aangegeven om ontgoocheling te voorkomen. 
De meest efficiënte manier is een snelle behandeling (zodra de bladeren 5 cm 
groot zijn). Door preventief te werk te gaan, kunt u gebruik van chemische 
producten vermijden en zo uw rozelaars op een meer groene bio-manier 
behandelen. Sinds enkele jaren al testen wij meerdere producten van dit type. 
We gebruikten ondermeer een Duits product van Homeocult (een homeopatische 
behandeling die probeert de immuniteit van uw planten te versterken). De 
efficiëntie was behoorlijk maar bescheiden. We geven dit product een eervolle 
6/10. We hebben ook meerdere aalten en mestgier van planten getest 
vooraleer deze onderling te mengen en konden daarbij een meervoudige 
efficiëntie vaststellen. Het betreft een formule die aalt van brandnetels, van 
paardestaartbloemen, aalt van varenkruid en mest van consoude combineert. 
Aarzel niet om u over deze behandeling in onze rozentuin, te laten inlichten.

In onze rozentuin en kwekerij die ieder weekend open is, zijn we volop 
bezig met de voorbereiding van de tweede editie van onze opendeurdagen 
“Au Fil des Roses” die zullen doorgaan op zaterdag en zondag 6 en 7 
juni eerstkomend, telkens van 10 tot 18u. Wij hopen u op die dagen te 
kunnen verwelkomen. Met hoe meer hoe beter. Om de mooiste en de meest 
nobele onder de bloemen uit uw tuin, samen te kunnen vieren.


