Hoe planten te behandelen bij ontvangst
indien u niet onmiddelLijk kunt planten
De planten kunnen één week bewaard worden in de
ongeopende plastic zak, op een koele plaats.

Indien u de rozen niet kunt planten binnen de eerste
week, kunt u best de planten inkuilen. Haal ze uit de zak en
bevochtig de wortels. Graaf een ondiepe greppel in de tuin
en leg de bundels rozen er schuin in. Bedek ze met grond
zodat de wortels en entplaats 5 cm. onder de aarde zitten.
Zo kunt u de planten een tijdje bewaren.
Wij proberen te vermijden dat u de planten tijdens een
vorstperiode ontvangt. Indien het toch plots begint te
vriezen dan is het best de planten in de ongeopende
verpakking te bewaren, in een koele, vorstvrije plaats.
Mocht het langer vriezen, haal de rozen uit de verpakking
en plaats ze in een emmer met vochtige turfmolm,
potgrond, zand of aarde tot de vorstperiode voorbij is en
u kunt planten.

het planten

snoeien na planten

Graaf een gat dat diep genoeg is, maak de ondergrond
goed los. De wortels goed uitspreiden en de ruimte tussen
de wortels opvullen met fijn verkruimelde grond.

Na het planten in het voorjaar ten vroegste in maart, dunne
en dode takken verwijderen. De plant insnoeien op een
drie à viertal ogen. Als hoogste oog kiest u één dat naar
buiten gericht is.

De wortels worden het best natgemaakt bij het planten.
Laat ze niet gedurende een dag of nacht in een emmer
water staan, maar giet ze met een gieter nat.

De oculatieplaats (de knobbel waar wortels en takken
bijeen komen) moet een 3-5 cm. onder het grondoppervlak
zitten.
Na het planten de grond met de voet stevig aandrukken .

bemesting

Rozen groeien het best in leemgrond of lichte klei.
Zandgrond kan ook maar moet verbeterd worden door
toevoegen van compost en/of bentoniet. Bij zware
kleigrond is het aan te raden met compost en zand de
grond te verlichten zodat bij hevige regen het water niet
blijft staan.

Van onze rozen vragen we een rijke bloei daarom moeten
we de rozen een rijk bemeste grond geven. U kunt best
stalmest aan de voet van de rozen leggen in november.
Hetgeen in het voorjaar overblijft in de grond harken.

5cm

Na de snoei in maart geeft u de rozen organische
rozenmeststof, ongeveer 150 gr./m² , die u aan de voet van
de plant strooit.

Zure grond krijgt het best kalk toegevoegd. Rozen hebben
graag een p.h. van 6-6,5.

Bij twijfel kunt u grondanalyse en bemestingsadvies vragen
bij de Bodemkundige Dienst van België vzw, te Heverlee.

losse grond

http://www.bdb.be/Productendiensten/Analysesadviezen

beschermen tegen de vorst
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Vanaf september is het niet aangeraden om nog bij te
bemesten. De planten moeten voldoende tijd krijgen om af
te harden voor de winter.

Gelieve minstens 14 dagen voordien telefonisch in te
schrijven. Bijdrage: 8€ (incl. Koffie/Thee, versnapering)
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Begin juni, juli, augustus wordt nog 50 gr/m² organische
rozenmest bijgegeven.

Meer uitleg over het SNOEIEN kunt u krijgen op onze
snoeidemonstraties van donderdag 1 maart, vrijdag
2 maart, zaterdag 3 maart en zaterdag 10 maart 2018
(Nederlands). Groepen worden beperkt tot 25 personen.

Na het planten is het aangeraden te ‘mulchen’, d.w.z.
de grond waar de rozen geplant staan bedekken met
stalmest, compost, ... Dit gebeurt het best in het najaar.
Het beschermt tegen vorstschade en verrijkt de bodem.
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Rozen uit pot hoeft u niet terug te snoeien, tenzij het
perkrozen zijn (theehybriden en/of trosrozen), die vragen
ieder jaar in maart een korte snoei tot 3 à 4 ogen.

1cm

grondsoorten
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Wanneer u in het najaar rozen met blote wortel plant hoeft
u nog niet te snoeien. U wacht best tot het voorjaar.
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