
VEJLEDNING ROSER 

 

Tips til roser 

Roser er en helt unik plantekultur. Planterne har lang og smuk blomstring, og ofte også en skøn 

duft. Der er mange gode ”do’s” and ”dont's” når det komme til roser, så vil du gerne blive klogere 

kan du læse med herunder! 

  

Hvordan klipper man roser? 

Brug først og fremmest en god og skarp beskærersaks, du kan med fordel bruge en rosensaks, som 

har et slankere og længere skær, som gør at du nemt kan komme til. Brug med fordel en god 

handske og undgå derved rifter.  

 

Hvornår skal roser beskæres? 

Beskæring af roser foretages som tommelfingerregel på dronningens fødselsdag (16 april), eller i 

hvert fald i midten af april. Når den værste frost er over. 

Oplever vi efter beskæring af roser frost og/eller nattefrost, er de vigtigt at du får dækket dine 

nyklippede roser. Brug fx stedsegrønne grene fra haven, eller invester i en fiberdug.  

Beskæring af roser:  

1. Lige meget hvilken type rosenbusk du har, skal du altid sørge for at skære døde og 

sygdomsramte (plettede) grene af.  

2. Er der beskadigede og knækkede grene skal disse beskæres tilbage til friskt ved. 

3. Vokser nogle af grenene tværs/indad, fjernes disse også. Klip ved et udadvendt skud. 

4. Vildskud rives af så tæt på roden som muligt. 

 

Hvordan beskærer man de forskellige roser? 

 

• Bunddækkende roser - Skal kun studses let, men altid ned til friskt ved. Du kan med fordel 

udtynde de ældste og tykkeste grene.  

• Bed-, storblomstrede- og buketroser - skal klippes ned til 10-20 cm over jordens overflade. 

• Buskroser, historiske roser og renaissance roser – Kræver kun en let beskæring 



• Klatre- og slyngroser – Kræver ikke en egentlig tilbagebeskæring, men fjern tørre og døde 

grene. For at fremme ny vækst og frodighed fra bunden, fjernes de ældste grene fra basis 

af planten.  

• Roser på stamme - Rosensorter med små blomster skal beskæres ned til en grenlængde på 

15—20 cm. Roser med store blomsterhoveder skal derimod skæres helt ned til 10 cm 

grenlængde. 

  

Hvilken jord skal roser plantes i? 

Roser elsker tre ting. Sol, god fugtighedsbevarende jord og masser af næring (gødning). 

Vi anbefaler altid at du planter direkte i Champost Rosenjord, som er en fed og relativ lerholdig 

jord, der er gødet med komposteret hestemøg sammensat specielt til rosernes behov.  

 

Hvordan planter man? 

• Start med at grave et hul der er dobbelt så stort som potten planten du har købt, står i* 

• Arbejd jorden godt igennem så du får en let jord 

• Herefter kan du med fordel tilføre Champost Jordforbedring eller Champost Rosenjord 

til din jord, som giver næring til jorden, og samtidig styrker mikrolivet i jorden, via 

svampespore, vend det godt igennem den opgravede jord. Vi anbefaler at bruge omkring ¼ 

jordforbedring i forhold til den almindelige jord 

• Er din jord meget sandet eller meget leret kan det være en fordel af grave hullet helt frit, 

og i stedet bruge Champost Rosenjord som er en naturgødet jord, som kan anvendes i rent 

eller blandet i større mængder sammen med Champost Jordforbedring 

• Fjern plastpotten fra din plante, og placer planten i hullet, således at pottens 

jordoverflade er godt 5-10cm under jordoverfladen på dit hul. Tilfør godt med jord, så hullet 

bliver fyldt op og træd derefter let rundt om planten, så planten står fast.  

• Lav til sidst en god gennemvanding af jorden, evt af flere gange  

* Hvis du planter i en periode med tørke eller hvis jorden bare er tør, så kan det være en fordel at fylde 

dit plantehul med vand og lade det trække ud i den omkringliggende jord, kan gentages et par gange 

hvis nødvendigt 



 

Efter plantning: 

 Det vigtigste du skal huske er at holde dine nyplantede planter jævnt fugtige den første 

vækstsæson og holde øje med dem det andet år 

 Din rose skal gødes 3-5 gange årligt. Bruger du en organisk gødning kan du roligt gøde én gang 

hver måned i perioden april-august. Vi anbefaler den organiske OSMO Rosengødning, som er 

specielt lavet lige til roser  

 Du kan til sidst topdække med enten Champost Dækbark, Biologisk Kakaoflis eller Champost 

Jordforbedring. Undgå alle former for sten, granit m.m. da dette kan ridse planten, lave sår og 

de bliver meget varme som kan være hårdt for de nye planter  


