
Sadzenie,
przycinanie
i pielęgnacja
róż



na m2 :
•	 5-7	sztuk	na	m2	róże	rabatowe	i	wielkokwiatowe
•	 1-3	sztuk	na	m2	róże	parkowe
•	 3-5	sztuk	na	m2	róże	okrywowe
•	 2-3	sztuki	na	m2	róże	pnące

Róże powtarzające kwitnienie

Kwitnienie	wielokrotne	w	ciągu	roku	od	połowy	maja	aż	do	pierwszych	
mrozów.	Do	grupy	tej	należą	róże	wielkokwiatowe,	rabatowe,	pnące	oraz	
okrywowe	z	niewielkimi	wyjątkami.

Róże nie powtarzające kwitnienia

Kwitnienie	raz	w	roku,	ale	bardzo	obficie	–	na	wiosnę.	Do	grupy	tej	należą	
róże	niektórych	odmian	parkowych	i	pnących.

•	 Przez	cały	 rok	 (oprócz	pory	kwitnienia	 i	mrozów)	w	przypadku	 róż 
w	pojemnikach	(doniczkach).
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UWAGA

Należy	unikać	sadzenia	róż	podczas	mrozów,	kiedy	gleba	jest	zbyt	
twarda,	lub	latem,	kiedy	gleba	jest	zbyt	sucha.

Sadzenie	róż

Najkorzystniejszy	okres	sadzenia	róż	trwa:
•	 Od	 końca	 września	 do	 mrozów	 oraz	 od	 marca	 do	 połowy 

kwietnia

Rodzaje róż

Daty	sadzenia

Ilości	roślin

Daty	kwitnienia



Sadzenie

1.	 Wybrać	 nasłonecznione	 miejsce 
o		dobrym	przepływie	powietrza.	

2.	 Usunąć	chwasty

3.	 Wykonać	 w	 ziemi	 dołek	 o	 wymia-
rach:	 30x30	 cm	 w	 przypadku	 róż	
krzaczastych	50x50	cm	w	przypadku	
róż	krzewiastych	lub	pnących

4.		 Wsypać	 ziemię	 przeznaczoną	 do	
sadzenia	róż,	 lub	kompost	ogrodo-
wy,	albo	dodać	do	ziemi	w	ogrodzie	
nawozu	organicznego	typu	mączka	
kostna	lub	obornik
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•	 Róże o nagich korzeniach
	 Korzenie	 powinny	 być	 zdrowe, 

o	długości	minimum	20	cm	i	zdrew-
niałe.	 Pędy	 na	 przekroju	 powinny	
mieć	 kolor	 zielony.	 Dostępne	 od	
listopada	do	końca	lutego.

•	 Róże z bryłą korzeniową, zabez-
pieczone dużą ilością torfu.	Pędy	
na	 przekroju	 powinny	 mieć	 kolor	
zielony.	Dost	ępne	od	końca	wrze-
śnia	do	mrozów	oraz	od	marca	do	
połowy	kwietnia.

•	 Róże w doniczkach
	 Rośliny	powinny	być	dobrze	zako-

rzenione	 w	 doniczce.	 Dostępne	
przez	cały	rok.

Przygotowania

Wybór	zależnie	od	warunków:

NARZĘDZIA

-	motyka	 				 				-	paliki		 	 -	sekator
-	szpadel	 	 				-	sznurki
-	rękawice	ogrodowe	 				-	krata

WAżNe

Nie	 należy	 dorzucać	 świeżego	 nawozu	 podczas	 sadzenia,	
ponieważ	może	on	uszkodzić	korzenie	rośliny.
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UWAGA

Nie	należy	
zakopywać	
miejsca	
szczepienia.
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miejsce
szczepienia

5.	 Przygotować	rośliny	

Skrócić	 korzenie	 o	 jedną	 trzecią,	
usunąć	 korzenie	 uszkodzone	 (B)	
Podciąć	pędy	na	wysokości	10-20	
cm	 od	 miejsca	 szczepienia	 (A)	
Zanurzyć	 korzenie	 w	 mieszance	
wytworzonej	 na	 bazie	 hormonu	
wpływającego	korzystnie	na	przy-	
jęcie	się	 róży	 i	przyspieszającego	
wegetację.	Po	zanurzeniu	korzeni	
w	mieszance	rozłożyć	je	dokładnie	
w	dołku.

Zanurzyć roślinę w doniczce  
w wiadrze z wodą,	 do	 nasiąk-	
nięcia	 podłoża,	 a	 następnie	 usu-	
nąć	doniczkę	i	włożyć	korzenie	do	
dołka.

Nie	 zanurzać	 korzeni,	 wsadzić	
różę	do	dołka	nie	zdejmując	siatki.	
Należy	 pamiętać	 o	 usunięciu	
torebki.

6.	 Wypełnić dołek	wybraną	mie-
szanką:

–	 podłoże	ogrodowe	+	nawóz
–	 podłoże	do	róż

7.	 Ubić ziemię,	 aby	 zapobiec	
powstawaniu	 przestrzeni	
wypełnionych	 powietrzem,	 
a	 także	 w	 celu	 uzyskania	
lepszej	odporności	na	działa-
nie	wiatru.	Wpłynie	to	korzyst-
nie	na	zakorzenienie	się	rośli-
ny.

8.	 Utworzyć nieckę	 na	 po-	
wierzchni	gleby	wokół	rośliny,	
tak,	by	woda	z	podlewania	nie	
wyciekała	 i	 podlać	 obficie	
zasadzoną	 różę,	 nawet,	 jeśli	
pada	deszcz.

Róże	o	nagich	korzeniach

Róże	w	pojemnikach

Róże	z	bryłą	korzeniową
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ziema	lub	torf

kora	sosnowa

Pielęgnacja po zasadzeniu

•	 Okopać	 krzew	 róży,	 aby	
ochronić	 go	 przed	 mrozem:	
przykryć	 ziemią	 lub	 torfem	
miejsce	szczepienia,	formując	
wokół	 krzewu	niewielki	 kop-
czyk	 o	 wysokości	 około	 
15	cm.

•	 Należy	 pamiętać	 o	 oczysz-
czeniu	krzewu	z	obumarłych	
gałązek	i	ostatnich	zwiędłych	
kwiatów	(przyciąć	40	cm).

Jesienią:

Wiosną:

•	 Usunąć kopczyki wokół	krze-
wów	 i	 rozsypać	 wokół	 nich	
warstwę	 odkwadszonej	 kory	
o	grubości	5	cm.

•	 W	 chwili,	 gdy	 młode	 pędy	
osiągną	długość	około	20	cm,	
dodać szybko działającego 
nawozu albo nawozu płyn-
nego,	 aby	 przyspieszyć	
wzrost	 i	 zapewnić	 obfite 
i	regularne	kwitnienie.	

•	 Podlewać	regularnie.

PRAKtycZNe	RADy	ZWIąZANe	Z	SADZeNIem

Odmiany pnące

Należy	 palikować	 je	 w	 odleg-	
łości	 ok.	 10	 cm	 od	 kraty	
dekoracyjnej.	Odmiany	płaczą-	
ce	 Potrzebują	 metalowego	
stelaża	 w	 kształcie	 parasola.	
Obie	 odmiany	 przywiązać	 do	
podpórek	nie	zaciskając	sznur-	
ków	z	powodu	osiadania	grun-	
tu.	 Sznurki	 można	 zacisnąć	
dopiero	po	upływie	tygodnia.

Odmiany plenne

Wbić	palik	 przed	 zasadzeniem	
róży,	 ustawić	 go	 po	 stronie	
kierunku	 z	 którego	 najczęściej	
wieje	wiatr.

Odmiany płożące

Najlepiej	sadzić	 te	odmiany	na	
lekkim	 wzniesieniu	 terenu. 
W	 czasie	 sadzenia	 ułożyć	
korzenie	 w	 stronę	 nachylenia	
krzewu.



Usunąć	 martwe	 gałęzie	 i	 odrosty 
z	 podkladki,	 słabe	 gałązki	 i	 pędy,	
które	ocierają	się	o	gałęzie.

Zachować	zdrowe	pędy	o	podobnej	
sile	 wzrostu,	 aby	 utrzymać	 równo-	
wagę.	 Są	 to	 pędy	 skierowane	 na	
zewnątrz	rośliny.

Przycinać	 krzewy	 ukośnie	 (rys.	 6),	
0,5-1	cm,	nad	pąkiem	(oczkiem).

Zachować	3-7	głównych	gałęzi.

Pozostawiać	raczej	młode	pędy	 
i	redukować	pędy	zdrewniałe.

Przycinać	pędy	na	wysokości	
3-5	oczek	(	pęków)	lub	15-20	cm

Przerzedzać środek	krzewu.

Zachować 3-5	gałęzi,	które	sta-	
nowią	szkielet	konstrukcyjny	rośliny.	
Nie	przycinać	ich.

Przyciąć	boczne	pędy	o	5-6	oczek	
pozostawiając	30-40	cm	pędu.	

odrosty

tAKNIe

obumarła
gałąź

Rys.6

pęd	ocierający	się	o	gałąź

Przycinanie róż
Przycinanie róż odbywa się raz w roku, ponieważ nowe róże 
wyrastają z młodych pędów. Wykonuje się je w marcu, po 
ustąpieniu silnych mrozów. W listopadzie należy oczyścić krzew, 
usuwając obumarłe gałęzie i ostatnie zwiędłe kwiaty.

15-20	cm

30-40	cm

1)	Zasady	przycinania	krzewów

3)	Przycinanie	odmian	pnących

2)	Przycinanie	odmian	rabatowych,	wielkokwiatowych,	
parkowych	i	miniaturowych



W	 okresie	 kwitnienia	 jest	 bardzo	
ważne.	 Niezbędne	 w	 pierwszym	
roku	 od	 zasadzenia.	 Podczas	
podlewania	należy	uważać,	by	nie	
zmoczyć	liści	i	kwiatów

W	 okresie	 marca	 do	 września	
należy	 opielać	 krzewy	 raz	 w	mie-	
siącu,	 by	 rozbić	 skorupę,	 która	
tworzy	 się	 na	 powierzchni	 gleby.	
Dzięki	 temu	 ziemia	 jest	 lepiej	
napowietrzona,	 a	 po	 podlaniu	
woda	 lepiej	 wnika	 ją	 nawadnia 
i	szybciej	dociera	do	korzeni.

Wiosną	 należy	 rozsypać	 wokół	
krzewu	warstwę	odkwaszonej	kory	
o	 grubości	 5	 cm.	 Pozwala	 to	
utrzymać	 lepszą	 wilgotność	 gleby 
i	spowalnia	rozrost	chwastów.

Zachować	6-7	głównych	
gałęzi

Przyciąć na	2	oczka	
gałęzie	boczne.

4)	Przycinanie	odmian	pnących	i	szczepionych	na	pniu

Nie przycinać	systematycznie	
tych	krzewów.

Usuwać	 obumarłe	 lub	 liczne	
odnogi.

5)	Przycinanie	starych	krzewów

Przycinać	 krzewy	dopiero	po	
upłynięciu	 trzeciego	 i	 czwar-	
tego	roku	od	zasadzenia.

Usuwać nadmiar	 pędów.	 czyn-	
ność	tę	powtarzaj	co	3	lata

6)	Przycinanie	odmian	krzewiastych	i	płożących

1)	Podlewanie

2)	Okopywanie

3)	Okrywanie	wyściółką

Pielęgnacja róż

kora
odkwaszona



odrosty

zwiędłe
kwiaty

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe 
zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa 
instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody 
będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania pro-
duktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób 
niezgodny z instrukcją użytkowania.

Należy	zadbać,	by	ziemia	nie	była	zanieczyszczona,	wyrywać	chwaty 
i	 zbierać	 opadłe	 suche	 liście,	 aby	 nie	 dopuścić	 do	 zarażenia	 krzewu	
jakąkolwiek	chorobą.

Odrosty:
Usuwać	 odrosty	 wyrastające 
z	 miejsca	 szczepienia	 i	 poniżej	
niego.	Są	to	małe	pędy	dzikiej	róży	
(podkładki).

Zwiędłe kwiaty
Należy	 regularnie	 usuwać	 zwię-	
dłe	kwiaty	–	wpływa	to	korzystnie	
na	 obfitość	 kwitnienia	 i	 zapobie-	
ga	formowaniu	się	owoców,	które	
obciążają	krzew	róży.

Preparaty grzybobójcze:
Stosuje	 się	w	przypadku	występ-	
owania	 białych,	 rdzawych,	
czarnych	 lub	 żółtych	 plam	 na	
liściach.	 Po	 wystąpieniu	 pierw-	
szych	objawów	opryskiwać	rośliny	
co	10	dni,	do	ustąpienia	objawów	
chorobowych.

Preparaty owadobójcze:
Rozpylić	 preparat	 przeciwko	
czerwcom	i	mszycom	–	ich	obec-	
ność	 może	 sygnalizować	 poja-	
wienie	się	mrówek.

	Usuwanie	chwastów

Pielęgnacja

Nawożenie

Stosowanie	preparatów

Stosować	 nawóz	 w	 postaci	 gra-	
nulek	 lub	 płynu.	 Wiosną	 roz‑ 
sypać lub wylać nawóz na 
powierzchni gleby pod rośliną.	
Następnie	wymieszać	go	z	ziemią,	
lekko	oko-	pując	krzew.	Wpływa	to	
korzyst-	nie	na	przyjęcie	się	rośliny	
i	 zapewnia	 obfite	 kwitnienie.	 Do	
róż	 już	 rosnących	 w	 ogrodzie	
należy	uży-	wać	wiosną	nawozów	
o	spowol-	nionym	działaniu.




