
Pep vermoeide rozen op met
vriendelii ke bodemschimmels

ln de donker€ mnanden kunnen we
aUeen maar dronen van bloeicndc
rozen. Of toch niet? Nee, we lon-
nen ze plantenl Zolang er geen
vofst van betekenis is, geldr de
herfst zelfs als beste tijd.
RozeDlwekcN verl<opcn ze Du'met
kale wortel'- De pnjs is aantrekke-
lijk eD verzenden seetr probleem.
len Toproos n alrijd een goede
kem. In de Toproz€ntuin van Lot-
tunl (ww!r.rozendorp.nl) staan
maar liefst ,{9 cultivars.
Deze zoner was vene van ideaal
voor rozen. Ze houdetr niet van koel
en nat en reageren daarop met ziek'
te en een slechre ontwikkeling.Om
hunweersiand te v€rb€reren, kunt
u Rootcrov bij de wonels inbren-
gen. Het gaat om nieDdclijke'bo-

Deze Mycoffhiza s hebben rozen en
veel and.fe planten Dodigom goed
re kunrcngroeien enbloeico I.
ve$toorde en uitgeputte bodens

zijn ,e onvoldoeDde aanwezis,
waardoo. de opDame van water en
voedingsstoiten selgneen, met

Rozen zij n veeleisend en rcigere'r
direct op slechte groeionNtandighe
den. Ah groei en bloei afnemen,
kunnen de planten met Rootcrow
worden serevitalise€rd. Ir zijn zelfs
goede resultat€n g€boekt bij de ge-
vr€esde rozenmoeh€idl
C€ef rozen(perken) ccn conrpostsift
met Rootcrow of prik 10-s0 cm die-
pe gaatjes rondom in de grond €n
strooidaar de juiste hoeveelheid in
uit(zakje voor3 i4rozen). Bij het
planteD van rozen met kale wort€l
l(an word€n gcdipt (irfo op

Verkoop bij o.a.lan Spek{Bosk@p),
De Bierkeek (IJzendijke, z). Rozen'
rijk (chaam), De Zeeuwse Rozen
tuin (Kats). De (leine Plantage
llennm), De Natuurtuin (Haren,
Cr) en Tuincentrum Lottum (l).

Topr@s 'Yellow lleufttte' (1998).

Tip van de week

Ar vek jaren geniet Jos€phine
Dekter van de talrijke narcissen
die haar bo€rene.f in Nood-
Holland opfl€uren. Historisch€
naar vergeten rassen. D€klcr
b€sloot ze t€ gaan verzamelen

GeuI en zachte klewn passen

goed in modeme tuinen. De lente
begut al r1!€g met 'Colden spu'
(gele trompetMr.is, 188s).
Vraag de bestellijst aan via Large
Molenweg 2, 1842 EM Otedeek,
tel. 072-5039276, e.mailadres
josephin@12move.nl) €n plant de
bollen snel na ontvangst.


