
Når du modtager roserne… 

Har du ikke lige tid til plantningen, når du modtager roserne, eller er jorden til dels frossen, så slå 
dem samlet i jorden i et enkelt hul, en kompostdynge eller en sandbunke og grav dem op igen, 
når du får tid. Det er vigtigt roserne kommer i jorden så hurtigt som muligt og dermed holdes 
fugtige. 

Du kan udmærket opbevare roserne frem til den kommende weekend efter modtagelsen, men stil 
dem endeligt koldt, mørkt og med posen tillukket. Rødderne er fugtet af os inden forsendelsen. Stil 
eller hæng f.eks. posen op ad en nordvendt husmur så den er i skygge – undlad altid at opbevare 
kassen/plastposen inden døre i et varmt rum. 

Hold posen lukket, mens du planter og undgå udtørring af rødderne. Er det mange roser og er du 
nødsaget til at lægge planterne ud på jorden, så lad dem blive i en plastpose eller dæk dem af 
med plastfolie, mens du planter. Rødderne bryder sig ikke om træk. 

Husk når du planter roserne, at podestedet skal være 5-10 cm under jordoverfladen! 
Grav hullet rigeligt stort, så rødderne ikke bukker op ad – 30 cm*30 cm*30 cm er normalt en 
passende størrelse. Du må hellere studse rødderne lidt end at de knækker under plantningen. 

Barrodsroser kan med fordel placeres i en spand vand i 1 time før de plantes, - det er meget 
vigtigt rodnettet på intet tidspunkt tørrer ud. 

Roserne er klippet tilbage af os inden de afsendes 

Husk, du ikke må gøde direkte ned i plantehullet, når du planter roserne, og planter du roser om 
foråret, skal du faktisk vente 3-4 uger inden du giver roserne gødning. Du skal vande nyplantede 
roser med 10 liter vand lige efter, du har plantet. Derefter skal du vande roserne med 10 liter vand 
3 gange i løbet af de følgende uger. Hvis perioden er regnfuld, kan du undlade den ekstra vanding 
af de nyplantede roser. 

Som en tommelfingerregel skal roserne have mindst 10 liter vand/uge i tørre perioder, og husk 
også, det er rødderne, der skal have vand - roserne bryder sig ikke om "kolde afvaskninger. 

Held og lykke med dine nye roser, og tak fordi du valgte dine nye roser på www.rosertilhaven.dk . 
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