
  

 

  

  
Få succes med dine 

Engelske Roser 

De er på tilbud lige nu! 

Det er slet ikke svært at få de Engelske roser til at trives og 

blomstre smukt hele sommeren, og langt ind i efteråret. 

Der er blot nogle enkelte, men meget vigtige ting man skal 

huske. 

De skal plantes dybt og vandes til, og de skal have 

gødning tre gange i sæsonen.  

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tuhrtuy-l-y/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tuhrtuy-l-j/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tuhrtuy-l-r/


 

Plantning 

Grav et hul der er dobbelt så bredt som potteklumpen, og 

så dybt at podestedet (det fortykkede sted lige over roden) 

kommer 5 til 10 cm under jordoverfladen.  

Bunden af hullet skal løsnes omhyggeligt, da roser har 

dybtgående rødder. 

Tryk og vand jorden godt sammen om potteklumpen, uden 

at træde på selve potteklumpen! 

Planter du dine roser på sandet jord, er det også meget 

vigtig, at du bruger lergranulat i den jord du fylder ned til 

rødderne og også gerne under klumpen. Roser har brug 

for leret til næringsoptagelse! Brug en 1/3 sæk lergranulat 

pr. rose. 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tuhrtuy-l-h/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tuhrtuy-l-d/


 

Vandingen  

Især i den første vækstsæson er det vigtigt, at holde de 

Engelske roser godt vandet. Ved hver vanding af roserne 

skal jorden gennemvædes helt, også i dybden! Ned til 

minimum 30 cm - tjek evt. med en spade.  

Brug ikke spreder til vanding af dine roser, roser bryder sig 

ikke om at få vand på bladene når solen skinner, det kan 

give svidninger og kalkpletter. Den bedste måde at vande 

roser på, er med siveslanger. 



 

Gødning 

Roser er "sultne" planter, de skal jo præsterer flotte 

blomster gang efter gang hen over sæsonen. Gødningen 

skal som nævnt give roserne mulighed for at blomstre igen 

og igen, men er også vigtig i forhold til at styrke planterne, 

så de lettere kan afvise angreb af bladlus samt virus og 

svampe. 

Brug for eksempel Osmo Bio Rosengødning. Giv 1 kg pr. 

10 m2 i slutningen af marts, igen først i maj og til sidst først 

i juni. Undlad at gøde roserne efter den 1. juli! Ellers 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tuhrtuy-l-u/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tuhrtuy-l-k/


risikerer man, at roserne sætter nye grene som ikke bliver 

ordentligt afhærdet inden vintern.  

 

  

PS. Engelske Roser på tilbud, se 

her. 

  

God arbejdslyst 

  

Med venlig hilsen 

Søren Isøe Klærke 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tuhrtuy-l-b/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tuhrtuy-l-b/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tuhrtuy-l-o/
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LIKE
 

Planteshop.dk | Bøgeskovvej 19 | 7000 Fredericia | CVR nr.: 

DK - 26 40 31 38 | kontakt@planteshop.dk | Tlf.: +45 24 64 96 

09 

Du modtager dette nyhedsbrev, da du har tidligere 

har tilmeldt dig via vores shop 

  

Afmeld  

 

 
 

https://planteshopdk.createsend.com/t/t-fb-tuhrtuy-l-n/?act=wv
http://planteshop.createsend1.com/t/t-u-tuhrtuy-l-p/
https://planteshopdk.createsend.com/t/t-fb-tuhrtuy-l-n/?act=wv

