
Zahradník Šikula radí…. 

 

Řez a ošetřování růží 
 

      Letošní zima byla velmi dlouhá, proto se každý zahradník již 

třese, až bude moci začít pracovat na své zahrádce.  

Patříte-li mezi milovníky růží, nezapomeňte na správné ošetření 

těchto vonných keříků. 

Nejvhodnější termín pro řez růží nastává v době, kdy jsou zlatice (Forsythia sp.) v plném 

květu, v tuto dobu již máme jistotu, že pominuly mrazy, mluvíme o období na přelomu března 

až dubna. 

 nejprve odstraňte zimní kryt z růží a zkontrolujte, co vše zima napáchala, 

 řez růží je u každé skupiny (růže popínavé a záhonové) jiný, ale něco mají společného: 

 prvotně odstraňte všechny suché, namrzlé a napadené větve,  

 vždy řežeme mírně šikmo cca půl cm nad očkem směřujícím ven (pro dobré rozvětvení), 

 záhonové a ušlechtilé růže seřízneme na 3-5 oček, přičemž poslední očko opět směřuje ven 

z koruny, 

 pnoucí růže zakrátíme o třetinu až polovinu, 

 pokryvné růže nevyžadují řez, pokud však máme keře bujně rostoucí a přestárlé, 

nejjednodušší je celý porost sestřihnout na výšku 20-30 cm, 

 v případě růží na kmínku, seřízneme korunku asi na polovinu tak, aby očka směřovala ven, 

důležité však je, aby v korunce zůstaly kulovitě uspořádané kosterní větve, 

 veškerý odpad z řezu růží nepatří do kompostu, můžete jej spálit nebo odvést do sběrného 

dvora, 

 pro lepší „start“ je po řezu vhodné růže přihnojit dávkou plného minerálního hnojiva 

rozpuštěného v zálivce, 

 chcete-li se těšit z krásných a zdravých růží, je nutné provádět preventivní ochranu proti 

chorobám a škůdcům, mezi nejčastější škůdce růží patří mšice (přípravek Pirimor 50 WG), 

svilušky, pidikřísci nebo žlabatka, z chorob pak řada houbových onemocnění, např. padlí, 

černá skvrnitost či rez růžová, v tomto případě lze použít některé z fungicidních přípravků, 

např. Baycor 25 WP nebo Syllit, 

 jakmile začnou růže kvést, pravidelně odstraňujte odkvetlé květy, podpoříte tím jejich další 

kvetení. 
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