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Hageroser 
– blomsten som skaper sommer i hagen! 

 

Tips til stell av hageroser: 

 Ja, hvor skal vi begynne? Roser i hagen er vel noe av det vakreste og mest frodige vi ser 

om sommeren, og jammen finnes det mange forskjellige slag! Enten du liker roser som 

klatrer oppover husveggen, en nydelig rosebusk midt i blomsterbedet, bugnende klaseroser, 

lave småblomstrede eller storblomstrede stilkroser – hos oss finner du alltid et stort og 

variert utvalg. 

 Det å stelle en rosehage krever både tid, hengivenhet og innsats, og vi skjønner godt om det 

kan bli frustrerende til tider å holde styr på alt sammen. IKKE FORTVIL! Vi har laget en 

liten guide som du kan komme tilbake til igjen og igjen, med følgende tips og svar på ofte 

stilte spørsmål til hva du bør gjøre både før du kjøper og etter du har kjøpt rosene 

 

Hva heter de forskjellige rosetypene? 

1. Rosetypene er som følger; buskroser, stilkroser, klatreroser, klaseroser, historiske roser, 

bunndekkende roser, og stammeroser. 
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Hvilke roser bør jeg kjøpe til min hage? 

2. Hvilke roser du bør kjøpe vil avhenge litt av hvor i landet du bor og været, rett og slett. Bor 

du for eksempel her nede ved kysten hos oss, hvor det ofte er en del vind, så er det supert 

med Sandefjordsroser eller «The Fairy». Men skal du plante et lunt sted eller inntil en 

vegg, så vil også klatreroser og buskroser trives. Generelt så bør du se på hva slags 

hardførhet de forskjellige rosetypene har, og jo høyere den er, jo mer vil de tåle av vær, 

vind og skiftende årstider. På våre roser henger det alltid lapper med slik informasjon, og 

du må selvfølgelig gjerne spørre våre flinke ansatte om hjelp til å finne nettopp de rosene 

som vil passe best for deg der du bor. 

 

Hvordan skal jeg plante rosene? 

3. Når du så har kjøpt en rose, så finnes det flere gode tips til hvordan du bør plante dem i 

hagen.  

 

Her er 4 tips: 

1. La alltid rosene trekke godt med vann før du planter dem – sett dem for eksempel i en 

bøtte med vann.  

2. Roser er veldig glad i sol, og de aller fleste sortene vil faktisk ha minst 6 timer sol hver 

dag. Derfor trenger de også en del vann. 

3. Bruk god jord! Unngå jord med mye torv, og kjøp heller rosejord, kugjødselkompost 

eller ferdig, langtidsgjødslet jord. Hvis du bytter ut gamle roser med nye, og skal plante 

dem på samme sted, HUSK at det er viktig å bytte ut jorda også. Dette reduserer sjansen 

for at den nye rosen blir smittet av syk jord og/eller eventuelle bakterier og sykdommer.  

4. Så lurer du kanskje på hvor dypt du bør plante rosene, og vi anbefaler alltid å plante 

podestedet ca. 10 cm under jorden. Rosebuskene bør plantes i et ca. 50cm dypt hull, det 

samme med stilkroser og klaseroser, mens historiske roser og andre typer ikke trenger mer 

enn ca. 35cm dybde. Hvor langt fra hverandre de ulike rosene bør stå i et bed vil variere fra 

sort til sort, så spør oss gjerne om dette når du handler. 

 

Hva slags gjødsel er best for roser? 

3. Den aller beste gjødselen for roser når du planter dem er kugjødselkompost. Dette får du 

kjøpt hos oss i 50l-sekker. De to første ukene etter planting må du passe på å vanne godt slik 

at røttene får «satt seg» i jorden, og du kan godt vente ca. 1 mnd før du gjødsler igjen. Utover 

dette finnes det mye forskjellig gjødning du kan bruke på rosene, både rosegjødning, 

hagegjødsel (fullgjødsel), langtidsvirkende og økologisk. 
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Hva med videre stell og sykdommer? 

4. Videre bør du sørge for at rosene aldri tørkes helt ut, for da øker sjansen for de får 

sykdommer som meldugg. Så er det jo dessverre en slik at mange mister sine roser om 

vinteren, da det er vanskelig å kontrollere den bitende kulden. Noe du kan gjøre, derimot, for 

å øke sjansen for at rosene overlever, er følgende: 

- pass på at rosetypene står på «riktig» sted i hagen fra start utifra sort og hardførhet. 

- ikke gjødsle sent på sommeren. La heller da rosene få tid til å avblomstre utover høsten 

istedenfor å komme med nye knopper. 

- Vern gjerne over plantene med furu eller granbar om vinteren. 

- Husk å måke snøen vekk fra platene når våren er på vei. 

 

Visste du at…? 

 De fleste historiske hagerosesortene er rosa? Eller at de ikke er remonterende? Dette til tross 

for at det gjerne er gamle, tradisjonsrike roser som man har brukt i hagen i lang, lang tid. Hva 

med at en felles, god tid for å beskjære alle rosesorter er i Mars? De kan selvsagt også 

beskjæres i andre mnd, men dette vil variere fra sort til sort. 

 


