
Ruže
Ruža je kráľovnou záhrady.  Ak jej venujeme dostatočnú starostli-
vosť, odmení sa nám krásnymi a voňavými kvetmi.

Slnečné, kratšia časť dňa zatienenie, neznáša úpal.1

Hlinitopiesočnatá, najlepšie substrát na ruže.3

Ruže potrebujú vzdušné stanovište, 
nedarí sa im v kútoch a výklenkoch. 2

Zalievame vo väčších dávkach cca 30 l / 1 m2  
v dlhších časových intervaloch 1 x / 7–10 dní
nepolievame na list – riziko hubových chorôb.

4

Hnojíme od jari do jesene hnojivom na ruže.5
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Na jar robíme pravidelný hlboký rez, skracujeme približne 
na polovicu (na 5 očiek). U ťahavých a pôdopokryvných 

odstraňujeme iba namrznuté, poškodené a veľmi slabé 
výhony. V lete odstraňujeme odkvitnuté kvety, ruže 

potom dlhšie kvitnú.

6

Na zimu v polovine XI nahrnieme na ruže 20–30 cm vrstvu 
zeminy. Môžeme pridať aj vrstvu čečiny. Stromčekové ruže 
obalíme vrecovinou alebo bielou netkanou textíliou. Na jar 
vrstvu zeminy odhrnieme a odstránime zimnú ochranu.
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Najvhodnejší termín na výsadbu je jeseň 
(2. pol. X do mrazov) a jar (2. pol. III ‒ pol. IV).1

Vykopeme jamu 30 cm hlbokú a 30 cm širokú.3

Sadenice vysádzame najlepšie ihneď po zakúpení. 
Ak to nie je možné, zaistíme, aby korene nevysychali. 

Prisypeme ich dočasne zeminou alebo zabalíme do 
vlhkej handry. 

2

Odstránime poškodené korene a výhony. 
Keby sme mali korene v jame zohnúť, je lepšie ich 

zastrihnúť na dĺžku cca 20 cm.
4

Na dno jamy dáme kvalitný substrát na ruže a vložíme 
sadenicu. Koreňový kŕčok by mal byť 3‒5 cm pod úro-
vňou terénu (ochráni sa tak pred mrazom a pred tvor-
bou planých výhonov tzv. vlkov). Zasypeme substrátom  
a pritlačíme, aby sa korene dobre zakotvili.

5

Výdatne zalejeme. 6

Pri jesennej výsadbe hneď aj nahrnieme vrstvu zeminy. 
Veľkokveté a mnohokveté ruže sadíme na vzdialenosť 
40–50 cm (podľa vzrastu odrody), pôdopokryvné : 6–9 
rastlín na 1m2, ťahavé: 1,2–2 m od seba.
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Výsadba voľnokorenných ruží
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