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PYTANIE – OCENA MROZOODPORNOŚCI RÓŻ
Jakie
jest
położenie
geograficzne
ogrodu:
miejscowość, kod pocztowy, województwo?

2

Jakie jest otoczenie ogrodu: na otwartej przestrzeni,
wśród zabudowań, wśród innych ogrodów, osłonięty
żywopłotem lub nieprzewiewnym ogrodzeniem?

3

Jakie róże w ogrodzie dominują?

4

Czy są w ogrodzie róże pnące na wysokich podporach?

5

Jaka była jesień - deszczowa, zimna czy łagodna? Czy
były przymrozki?

6

Kiedy spadł śnieg i czy się długo utrzymywał. Jeśli był
kilka dni i bardzo mało, to czy można uznać, że w
praktyce go nie było?

7

Kiedy przyszły mrozy i czy były od razu ostre czy raczej
łagodnie się oziębiało? Czy te mrozy były groźne dla
róż, czy jakoś zmienił się ich wygląd? Czy w tym czasie
pąki były widocznie nabrzmiałe?

8

Jak wyglądał zakres temperatur w miesiącach
zimowych (mniej więcej) i który z miesięcy zimowych
był najzimniejszy?

9

Czy zimą występowały silne i zimne wiatry i jak
oceniasz, czy były groźne dla róż?

10

Czy róże były okopcowane? Czy wszystkie czy tylko
niektóre?

11

Czy róże były przykryte stroiszem czy może innym
materiałem? Czy wszystkie czy tylko niektóre?

12

Czy róże były cięte przed zimą? Jak? Czy wszystkie, czy
tylko niektóre?

13

Czy róże były nawożone na jesień specjalnymi
nawozami jesiennymi, a jeśli tak, to czy coś to zmieniło
– w porównaniu do lat poprzednich?

14

Jak wyglądały pędy róż w lutym (czy były zielone), a jak
te same pędy wyglądały w kwietniu (zielone, szaro
zielone albo czarne, ewidentnie suche)?

ODPOWIEDŹ

15

Czy róże zakupione u producentów z etykietą, że są
szczególnie odporne, faktycznie są odporne na obecne
zmienne warunki klimatyczne?

16

Czy róże zakupione u producentów z etykietą, że są
przeznaczone do cieplejszej strefy klimatycznej niż
Twoja przetrwały zimę? Czy została zmieniona okrywa
w ciągu ostatnich lat na lżejszą i róże zimują bez
problemu?

17

Czy róże w donicach (mowa o dużych donicach, które
muszą zostać tam gdzie stoją), oprócz zabezpieczenia
korzeni w donicach, były okrywane stroiszczem, innym
materiałem i czy były okopcowane?

18

Inne uwagi na podstawie zmieniającego się klimatu w
Twoim regionie – jak było, a jak jest teraz, ale bez
analiz szczegółowych itp. cieplej o parę stopni, mniej
śniegu, więcej wiatru itp. Chodzi o wszystkie czynniki
jakie mają wpływ na przezimowanie róż.

19

Jakiego ważnego pytania nie zawarto w powyższym
zestawie pytań, które Twoim zdaniem ma wpływ na
ocenę zimowania róż?

