El ROSER es la planta del mes d’Abril.

Dins de les diferents varietats que podem trobar, hi ha les grandiflores o floribundes que solen
conrear-se en massissos o en solitari, però també en combinació amb altres plantes. Poden
adquirir una alçada de 2 metres. La seva època de floració comença des de principis de
Primavera fins a mitjans de tardor. Les seves flors simple o dobles són gairebé tan grans com
les dels rosers híbrids del te, però sempre agrupades en raïms i podent ser perfumades.
. Rosers enfiladissos: Perfectes per cobrir murs tanques i pèrgoles. Poden arribar a cobrir
superfícies de fins a 6 metres. La seva floració s'inicia finals de primavera, estiu amb flors
simples o dobles de vegades oloroses, la seva floració és menys prolongada, però destaquen
per la seva profusió.
. Rosers nans: Queden molt bé en tests, o bé plantats en un jardí rocós o entre plantes de baix
creixement, cobrint grans zones. La seva floració comença de principis d'estiu fins la tardor. Les
varietats Fairy són de creixement entapissats. Són de gran resistència i baix manteniment.
. Roser estàndard aquestes varietats s'empelta en un patró, donant-li l'aparença d'arbret. Se
solen empeltar en diferents varietats, grandiflora o rastrers que adquireixen un port ploraner.
Ideals per presidir entrades, camins o com a exemplars en solitaris plantats al jardí.

poda
. Es podaran a la primavera, fins a deixar de 3,5 branques principals. Els nous brots seran més
vigorosos. I emetran una abundant floració. Les enfiladisses per contra, es deixaran els brots
de l'any anterior gairebé sense retallar-los, que solen adquirit una gran grandària i seran el que
donaran un major nombre de flor. Suprimirem aquelles ramificacions d'anys anteriors més
envellides, renovant la planta i aconseguint una floració més profusa.
cultiu
. A la primavera és el moment d'abonar. Estovarem la part superior del terreny i abonarem
amb abonaments específics per roser rics en matèria orgànica, sang seca o guano.

