
Met de aanwezigheid van de zon, 
zullen uw rozen er bijzonder 
mooi uit zien dit jaar en indien 

u nog enkele aanbevelingen volgt, zal 
het plezier nog verscheidene weken 
aanhouden. Na een bijzondere strenge 
winter, heeft u waarschijnlijk kort 
gesnoeid in de lente met als gevolg dat 
de bloemen groter zijn.  « Hoe korter 
gesnoeid wordt, hoe groter de bloemen 
zijn. Een lichte snoeibeurt geeft meer 
bloemen, maar ze zijn minder groot. »

De belangrijkste bezigheid in de 
tuin bestaat nu uit de wekelijks 
overvloedige besproeiing waardoor u 
uw rozelaars de gelegenheid geeft hun 
voeding uit te spreiden in de grond en 
u nog gedurende vele weken volop kan 
genieten van hun charme. 

Het begin van de vakantie valt samen 
met het einde van de eerste golf van de 
bloei.
- Als u niet herbloeiende rozelaars teelt 
(wat het geval is bij de meeste oude 
rozelaars) zal u ze vanaf nu dienen te 
snoeien en hen inkorten met 1/3de of 
de helft, afhankelijk van het volume 
dat het best bij uw tuin past.
- Bij herbloeiende rozelaars (wat het 
geval is voor de grote meerderheid van 
de rozelaars die wij in onze cataloog 
voorstellen), kan u zich beperken tot 
het weghalen van de uitgebloeide 
bloemen, zodanig dat de rozelaar zich 
niet uitput om graantjes te vormen 
maar wel al zijn energie in de productie 
van nieuwe bloei steekt. Die bloei 
kan zich doorzetten tot aan de eerste 
vrieskou, voor zover dat de rozelaar in 
de bodem voldoende voedingsstoffen 
vindt om dat waar te maken.

U zal dus voor de laatste keer van het 
jaar een goed handvol meststoffen 
of speciale voedingsstoffen voor 
rozelaars uitstrooien aan de voet van 
elke rozelaar, waarna u dat allemaal 
overvloedig besproeit.
 
Om uw rozelaars in goede gezondheid 
te houden, moet u er blijven over 
waken dat u ze blijft beschermen tegen 
ziektes. Als u onze vorige raadgevingen 
hebt opgevolgd, zijn uw rozelaars 
beschermd. Hooguit zal u de bevlekte 
bladeren moeten verwijderen en ze één 
keer per maand moeten behandelen. 
Sinds dit jaar wisselen wij de 
pulverisaties af met Rosabel, en 
met Purin Spécial Rosiers die 
wij exclusief in onze rozenwekerij 
voorstellen. Velen onder ons zijn 
bang om Rosabel te gebruiken, omdat 
dit product schadelijk is voor de 
bijen. Wij stellen voor het product te 
verdunnen zoals aangegeven op de 
verpakking. Zodoende is het insecticide 
dat het bevat niet meer actief en 
toch beschermt u uw rozelaars tegen 
klassieke ziektes, zonder gevaar voor 
de bijen. Om tegelijkertijd de strijd 
aan te binden tegen de bladluizen, 
voegt u best aan uw verdunde Rosabel, 
potassium-zeep toe, ofwel zachte zeep 
die u verdunt met een dosis van 1 
soeplepel voor 1 liter water. 

Laten wij nu enkele antwoorden geven 
op vragen die ons meermaals gesteld 
worden betreffende de klimrozen en 
lianen of ramblers (klimmers van 
grotere afmetingen). .... vervolg blz. 2
 



Velen onder julle wensen grote rozelaars te planten 

om een boom te bekleden.

- Als het om een dode boom gaat is er geen 

probleem, behalve dat u een grotere put zult 

moeten graven dan gebruikelijk voor de 

klassieke plantatie, en u zal de grond moeten 

verrijken met organische stoffen (Or Brun 

Terre Parfaite, te mengen met de helft van de 

oorspronkelijke grond). 

- Als het gaat om een levende boom, zal de 

beplanting extra werk vergen. U moet een grote 

put graven van ongeveer 1 kubieke meter en 

de wanden ervan beschermen met een panneel 

bestaande uit een agglomeraat dat de wortels 

van de boom belet zich te ontwikkelen en 

energie te pompen die verloren zou gaan voor 

de rozelaar. Het resultaat zal afhankelijk zijn 

van de geleverde inspanning.

Vanaf november kunnen wij eindelijk uw vraag naar 

grote klimmende (en bloeiende) lianen of ramblers 

beantwoorden. Deze rozelaar is eindelijk te beschikbaar 

maar is nog niet gedoopt en zal vanaf deze zomer terug te 

vinden zijn in onze catalogus.

Een andere vraag die u dikwijls bezig houdt is: 

 Hoe snoeit men best een klimroos 

waarbij men vermijdt dat hij kaal 

wordt aan de voet ?

secondaire takken (diegene die bloeien) hebben gevormd. 

Het zijn deze secondaire takken die u in de lente tot aan 

een hoogte van een vijftiental centimeter zal inkorten. Na 

enkele jaren kan u elke lente één van de oudste zijtakken 

ter hoogte van de grond wegsnoeien om op die manier 

plaats te maken voor nieuwe scheuten vanaf de basis.  Om 

een zeer bloemrijke klimroos, van beneden tot boven, te 

bekomen, moet u er aan denken de takken horizontaal 

te begeleiden. Op die manier vertraagt u de sapvorming 

en bevordert u de groei van heel wat secondaire 

bloemdragers.

Als uw klimrozelaars te oud zijn en al ‘naakt’ aan de 

voet, plant u aan de basis best één of twee Rozanne-

geraniums die de basis kunnen bekleden tot één meter 

hoogte en die het hele seizoen vanaf juni tot bij de eerste 

vorst bloeien zonder dat ze het minste onderhoud vergen. 

Denk er ook aan uw klimrozen te vergezellen van een 

clematis, bij voorkeur een zomerclematis van de groep 

viticella. De gezamenlijke bloei van de clematis en van 

de rozelaar is één van de meest betoverende strelingen 

voor het oog in uw tuin.

De Rozenkwekerij

I n de rozenkwekerijen staan de rozelaars momenteel 

in volle bloei. Een goede foto geeft wel een getrouw 

beeld van de vorm en de kleur, maar de geur, het 

parfum, blijft een heel persoonlijke zaak die je pas kan 

ervaren door rechtstreeks contact. Daarom gaat u best 

zelfs eens ter plaatse kijken en ruiken, zodat u zelf die 

variëteiten kan kiezen waarmee u nu meteen of later wil 

uitpakken. Het hele jaar door mogen de rozelaars in potten 

geplant worden.

Onze kwekerij zal gesloten zijn in augustus, de maand 

waarin wij reizen om de nieuwe varëteiten te zoeken en 

uit te kiezen die u in onze volgende catalogies zal kunnen 

vinden.

Home Sweet Rose

Tijdens onze opendeurdagen hebt u onze nieuwe kleine 

deco-boutique kunnen ontdekken, met ideeën voor in de 

tuin en voor binnenshuis, met de roos als thema. Vanaf 

volgende herfst zal ‘Home Sweet Rose’ toegankelijk zijn 

tijdens alle openingsuren van de kwekerij.

Vooraleer u een goede vakantie toe te wensen, staan 

wij er op jullie van ganser harte te bedanken voor uw 

aanwezigheid op onze opendeurdagen. Wij zijn er ons 

goed van bewust dat wij een UITZONDERLIJK 

cliënteel hebben en zullen er alles aan doen om u in ruil 

een zo heerlijk gevoel te geven, en dat dank zij de roos, 

de koningin van de tuin. (video ‘Au Fil des Roses’ is te 

bekijken op  www.fi lroses.com > rubriek Agenda)

Nog veel plezier in de tuin en tot binnenkort

Mireille & Philippe & Co
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