
 

 

 

 

 

 

 

Breus consells per plantar i tenir 

cura dels rosers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Com plantar un roser? 

 

El lloc: 

És recomanable plantar els rosers en llocs solejats i lluny dels arbres. 

El terreny: 

El roser s’adapta a tot tipus de terreny, no obstant, el terreny per indicat per ell és l’argilós. 

 

En cas de que el sòl sigui massa compacte, és convenient barrejar sorra, aconseguint així 

augmentar la permeabilitat del sòl.  

Una millor opció és barrejar turba o terra vegetal, ja que apart d’augmentar la permeabilitat, 

aporta matèria orgànica al terreny. 

La distància de plantació: 

La distància de plantació recomanada, entre dos rosers, és de 80 cm a 1m., en el cas de rosers 

arbustius. 

 

Pels rosers trepadors, aquesta distància es recomana que sigui de 1,5m., mentre que quan es 

tracta de rosers miniatures, la distància ha de ser al voltant de 30 cm. 

En els rosers floribunda, la distància recomanada és de 80 cm., i en el cas de voler formar 

bordures és recomana que sigui de 50 cm. 

El forat: 

El forat per a plantar el roser ha de tenir unes mides aproximades de 40x40x40 cm.  

 

Al obrir el forat en el terreny s’aconsella guardar la primera meitat de terra que extraiem a un 

costat i la segona meitat a un altre, per desprès, en el moment de la plantació col·locar primer 

la meitat més superficial de la terra al fons del forat, i la meitat restant al dalt de tot. 

 

 

 

Plantar un roser a arrel nua: 

Actualment servim el rosers podats, tant pel que 

fa a les branques com les arrels, estant així, ja 

llestos per a plantar. 

 

Plantar un roser en caixa: 

Abans de plantar un roser en caixa és 

convenient podar uns 10 cm les branques. Les 

arrels no requereixen ningun tipus de poda. 

 



La plantació: 

Els rosers han de enterrar-se 2 cm per sobre de l’empelt, que és punt d’unió 

entre les arrels i les branques. 

Durant el procés de plantació, mantindrem el roser, amb la mà, al nivell 

convenient i anirem reomplin el forat fins que quedi efectuada la plantació, 

pressionant amb el peu la terra per assegurar-nos de que el roser queda 

fermament plantat i l’aire no es pot filtrar cap les arrels. 

Deixarem un cercle de terra en forma d’olla al voltant del roser, per tal de que 

es pugui efectuar correctament el reg. 

Desprès d’efectuar la plantació, s’ha de realitzar un bon reg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Tenir cura d’un roser: 

 

El reg: 

El primer any desprès de la plantació és quan més s’ha de cuidar el reg, desprès, el roser és una 

planta forta i resistent a la sequera, sempre que es trobi plantat a plena terra.  

 

Si el roser esta plantat en un test, els regs s’hauran de vigilar més, durant tota la vida del roser. 

En aquest cas, els regs dependran molt de la mida del test on es troba plantat, arribant a l’extrem 

de requerir un reg diari, durant l’època d’estiu si el test és petit. 

Al realitzar el reg, s’ha de prendre la precaució de no mullar les fulles, per tal de no afavorir 

l’aparició de malalties produïdes pel fongs, tals com l’Oidiom o el Mildium.  

També s’ha d’evitar regar durant les hores de fort Sol. 

Plançons silvestres: 

Durant el primer any, poden aparèixer alguns plançons procedent del peu silvestre.  

Aquests plançons han de ser tallats, i convé fer-ho en el seu punt inicial, a peu d’arrel. 

L’adob: 

S’ha d’evitar adobar en dosis excessives. És preferible adobar més freqüentment però en dosis 

baixes. Una altre opció és utilitzar adob d’alliberació lenta, de 4 o 6 mesos d’actuació.   

Tallar les roses: 

Aconsellem, durant el primer any no castigar el roser tallant les flors amb tiges llargues. És 

recomanable tallar les roses just per sota de la segona fulla.  

 

Aquesta precaució només s’ha d’aplicar durant el primer any de vida del roser, un cop superat 

el primer any, ja és poden tallar les roses amb tiges llargues.  

En el cas de no haver tallat les roses, una vegada passades, si és necessari tallar-les i ho farem 

just per sota de la primera fulla. Per contra, si no es tallessin les roses passades, el fruit 

s’engreixaria i absorbiria la saba del roser, privant a aquest de créixer i donar noves roses. 

Desprès del primer any, segueix sent necessari tallar les roses passades, però ara ja, ho farem 

per sota de la tercera fulla. 

La poda: 

Convé podar anualment els rosers arbustius a partir del segon any de plantació.  

La poda s’ha de realitzar un cop ha cessat la vegetació, generalment durant el mes de gener. 

Com no tots els rosers creixen al mateix ritme, tindrem present que al roser més dèbil hem 

d’aplicar-li una poda més radical. 


