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Róże ogrodowe: jak posadzić różę z gołym korzeniem?
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Wrzesień i ciepłe dni października to dobra pora do sadzenia róż
ogrodowych. Jak posadzić róże z gołym korzeniem, by dobrze
przetrwały zimę?
Sadzenie róż z gołym systemem korzeniowym nie jest tak proste jak sadzenie krzewów z pojemnika
z ziemią. Od czego zacząć?
– Pamiętajmy o tym, żeby pędy naziemne skrócić przed sadzeniem na 12–15 cm – mówi Andrzej
Ćwik, hodowca róż z firmy RosaĆwik. – Skrócić trzeba nie tylko pędy naziemne, ale także końcówki
korzeni.
Trzeba to jednak zrobić umiejętnie tak, aby zostało możliwie dużo korzeni włośnikowych.

Róze ogrodowe odmiany Hommage a Barbara jeszcze pięknie kwitną.

– Nigdy nie wiemy, kiedy ta róża została wykopana i jak długo leżała w magazynie. Dlatego
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tak przycięte krzewy róż wstawia się na 12 do 24 godzin do wiadra wypełnionego po brzegi wodą
tak, aby zanurzone były wszystkie pędy i korzenie – radzi Andrzej Ćwik. – Szczególnie jest to ważne
przy sadzeniu wiosennym.
Dołek przygotowany dla róży powinien być tak duży, by cały system korzeniowy zmieścił się z nim
swobodnie. Ścianki i dno dołka trzeba spulchnić.
– Ziemię, którą będzie przysypana roślina, można wzbogacić kompostem ogrodowym lub specjalną
ziemią ogrodniczą – doradza pan Andrzej. – Roślinę trzeba umieścić pionowo w dołku. Miejsce
okulizacji powinno po posadzeniu być poniżej poziomu ziemi – maksymalnie na głębokości 5 cm.
Dołek przygotowany dla róży powinien być tak duży, by cały system korzeniowy zmieścił się
z nim swobodnie.

Głębokie posadzenie zmniejsza skłonność uszlachetnionej róży do wypuszczania dzikich pędów
i jednocześnie dodatkowo chroni sadzonkę przed mrozem.
– Dołek wypełnia się ziemią i bardzo mocno podlewa – dodaje Andrzej Ćwik. – Mały wałek z ziemi
dookoła róży zahamuje odpływ wody. Po przydeptaniu i zamuleniu nie wolno przerwać łańcucha
wilgotności. Często pokutuje błędne mniemanie, że o róży z gołym korzeniem po posadzeniu
można zapomnieć. Szczególnie przy sadzeniu późną wiosną (w maju) róże mogą szybko ucierpieć
z powodu braku wody, który zwiększa podatność na choroby i szkodniki. Pamiętajmy, żeby
posadzone róże z gołym korzeniem obficie podlewać.
Na koniec należy różę przysypać ziemią tak, żeby widoczne pozostały jedynie końcówki pędów.
Dlaczego kopczykowanie jest tak ważne – o tym w następnym artykule.
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