ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАСАЖДАНЕ:
1.Преди засаждане корените на розите се потапят във вода за 24 часа.
2.Стъблата се изрязват с ножица на височина 15 см. /Фиг.1, фиг.2/.
3.Върховете на корените се подрязват /фиг.1/.
4.Растенията се поставят в предварително изкопана ямка /фиг.З/.
5.Корените се зариват прави с пръст и се уплътняват добре.
6.Полива се обилно с вода /фиг.4/.
7.При есенно засаждане стъблата се покриват с рохка пръст.
ГРИЖИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ:
- Отстраняват се израсналите от корена диви леторасли /фиг. 5/.
- Премахват се прецъфтели пъпки /за по-обилен цъфтеж/.
- Всяка есен стъблата се изрязват на 15 см и розата се зарива с
пръст. На катерещите*пълзящите* рози се изрязват само страничните клонки.

НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ БОЛЕСТИ И НЕПРИЯТЕЛИ
Брашнеста мана - една от най-разпространените болести по розата. Напада младите
части на растението - листа, клонки и цветни пъпки, които се покриват със сивобял
брашнест налеп. Нападнатите органи закърняват и спират развитието си.
Борба – пръскане на нападнатите растения с някой от следните фунгициди.
Топаз 100 ЕК - 0.03% , Топсин М 70 ВП - 0.1% , Шавит 25 ЕК - 0.2% , Тиовит джет 80
ВГ – 0.3%.
Ръжда – гъбата напада всички надземни части на растението, като предизвиква
прегаряне и окапване на листата, деформация и изсъхване на младите леторасти и
цветни бутони. По долната страна на листата се оформят многобройни ръждиво
оцветени точковидни петна, които се разпукват и от тях излизат прахообразни спори на
гъбата. Заразените растения изостават в развитието си и имат влошен декоративен вид.
Борба – Поне две последователни пръскания с разтвор на някой от следните

фунгициди : Шавит 25 ЕК - 0.2%, Скор 250 ЕК - 0.02%, Топаз 100 ЕК - 0.03%,
Байфидан 250 ЕК – 0.02%
Черни листни петна – от болестта страдат розите отглеждани на открито. По горната
повърхност на листата се явяват черни петна, в резултат на което листата окапват още
през първата половина на лятото. Растенията спират растежа и не цъфтят.
Борба - провежда се предпазно пръскане преди вегетацията. След развитието на
листната маса растенията се третират още три пъти през 12-15 дни с разтвор на
фунгицид : Скор 250 ЕК - 0.02% , Дитан М 45 - 0.2%, Купрохай 50 ВП - 0.15%
Зелена листна въшка - най-широко разпространеният неприятел по розите. Това са
дребни зелени насекоми, които нападат върховете на растящите леторасти. Те се хранят
като смучат сок от младите листенца и цветни пъпки. Пренасят и много вирусни
болести. Листата се завиват, а летораслите спират развитието си. Растенията отслабват,
повредените части се деформират, пожълтяват, а цветните бутони не се разтварят.
Борбата с тези неприятели трябва да се води навреме. Необходимо е да се проведат
поне 2-3 пръскания, като препаратите се редуват. Ефективни са следните инсектициди:
Моспилан 20 СП - 0.0125%, Вазтак нов 100 ЕК - 0.03%, Нуреле Д - 0.05%, Карате
зеон - 0.02%, Талстар 10ЕК - 0.03%
Акари - Паяжинообразуващите акари обикновенно нападат и се развиват върху
долната страна на листата, дръжките, пъпките и цветовете. Вредят като смучат сок от
млатите сочни части на растението. В резултат от повредите нападнатите части
увяхват, свиват се, деформират се и по-късно окапват.
Борбата е ефективна при навременно откриване на нападението и неколкократно
пръскане с акарициди. Подходящи препарати са: Талстар10 ЕК 0.03%, Нисоран 5 ЕК 0.05%, Омит 57 ЕК - 0.1%. Желателно е препаратите да се сменят.

