
  
 

 

Apunts de jardineria
Rosers



Definició  
dels rosers

Són arbustos de fulla caduca, alguns enfiladissos, amb tiges llenyoses 
(algunes més flexibles que d’altres), amb agullons, fulles compostes, 
floració molt ornamental, sovint perfumada, i amb una amplia gamma 
de colors, produeix uns  fruits anomenats gavarrons de vegades molt 
decoratius i compta amb un sistema d’arrels profund.
El seu hàbitat natural es troba a l’hemisferi nord, en llocs assolellats.
És una planta conreada des de l’antiguitat tant per les seves qualitats 
ornamentals com per les propietats medicinals i culinàries i per la 
simbologia mística i religiosa que se li ha atribuït en moltes cultures.

Tipus de rosers

El gènere Rosa és format per més de 200 espècies diferents. Els 
rosers cultivats de forma ornamental han arribat a  20.000 varietats 
produïdes , podent-ne trobar actualment entre 2.000 i 3.000 
disponibles al mercat.
La classificació de les races de roses establerta el 1974 i revisada  
el 1987 per la Federació Mundial de Societats de Roses és la següent:

* Roses silvestres o “roses botàniques”

són arbustos sovint amb branques arquejades, amb flors 
individuals de cinc pètals a la primavera i gavarrons decoratius 
a la tardor. Son les que creixen a la natura de forma espontània 
a les zones d’origen dels rosers (hemisferi nord) així com els 
seus híbrids naturals. 



* Roses de races antigues. 

Les obtingudes abans de 1867  
i les que s’han obtingut 
posteriorment d’aquestes races 
anomenades antigues:

Alba 
Flors grans, de ramificació lliure, agrupades en raïms  
que surten a mitjans d’estiu. Fullatge abundant.

Bourbon 
Arbust molt vigorós de floració repetida. A la primavera 
apareixen flors dobles molt fragants, sovint agrupades  
de tres en tres en raïms

Xina 
Arbust de port petit o mitjà, flors petites, principalment 
dobles, individuals o en raïms a l’estiu-tardor.

Damasc 
Arbust obert amb flors en raïm, molt fragants, 
principalment a la primavera.

Gallica 
Arbust molt dens, flors de color molt intens, agrupades 
de tres en tres. Floreix a la primavera.

Almesc híbrid: 
Arbust vigorós que produeix varies floracions, amb 
fullatge abundant i flors oloroses , majoritàriament 
dobles, en raïms a l’estiu-tardor.

 Perpetues híbrides: 
Arbust molt vigorós, sovint amb floracions repetides,  
les flors apareixen a l’estiu-tardor individualment o en 
grups de tres.

Molsoses: 
Arbust poc endreçat, amb un desenvolupament vellutat 
en la tija i en el calze. Floreix a la primavera.

Noisette: 
Rosers enfiladís, de floració repetida creat als EEUU. 
Les flors agrupades en raïms, desprenen olor especiada 
durant l’estui-tardor.

Portland: 
Varietat de la Bourbon però de major floració i amb  
un desenvolupament vertical dens.

Centifolia: 
Arbust espinós, amb flors oloroses a l’estiu.

Sempervirens: 
Rosers enfiladís semi-perenne, amb floració molt 
abundant a finals d’estiu.

Té: 
Arbust amb flors poc regulars, floració repetida  
i generalment dobles, amb fragàncies especiades.



* Roses de races modernes.

Son híbrids de recent creació 
amb parentius d’híbrids de té, 
floribundes, roses antigues i 
silvestres, seleccionats per la 
resistència a plagues i malalties, 
gran floració, adaptació a 
condicions difícils de cultiu (sòl, 
exposició, situacions urbanes...)  
i per precisar poc manteniment.

Arbust de flors grans (Híbrids de Té):
Arbust vertical, alguns refloridors i altres no, flors 
grans, una per tija o en petits grups.

Arbust de flors racemoses 
(Floribunda): 
Arbust vertical que floreix repetidament , amb flors 
més petites que l’anterior agrupades en raïms  
a l’estiu-tardor. 

Arbust nan de flors racemoses  
(Rosa Pati):  
Semblant a l’anterior però amb un desenvolupament 
més petit i net.

Miniatura: 
Arbustos de flors petites obtingudes de la Rosa 
chinensis minima per l’obtentor català Pere Dot.

Entapissants: 
Rosers de creixement lent més estès. Varietats  
amb floracions a la primavera i d’altres a l’estiu-
tardor.

Enfiladissos i lianes: 
Brots  llargs i forts , amb flors grans individuals  
o en petits raïms. 

Roses angleses: 
creades per David Austin, adaptades a les 
condicions de cultiu del Regne Unit amb híbrids  
de roses antigues i de roses modernes.

Rosers paisatgístics: 
derivació del híbrids moderns especialment 
seleccionats per formar grans masses, generalment 
amb flors senzilles i que no precisen poda anual  
pel seu manteniment.

Híbrids moderns: 
obtinguts d’hibridacions amb dificultat de saber-ne 
la procedència.



Formes de les flors

El gènere Rosa, compren una gran 
varietat de formes de flors. Poden 
ser senzilles (5 pètals), semidobles 
(5-20 pètals), dobles (20-40 pètals) 
o completament dobles (més de 40 
pètals). Segons la forma de la rosa 
les podem classificar en:

Plana: 
flor oberta, senzilla o semidoble,  
amb pètals plans.

De Copa: 
Flor oberta, senzilla o doble,  
amb els pètals concaus.

En Punta: 
Flor semi o completament doble,  
de centres alts i estrets.

Forma d’urna: 
flor clàssica, corbada i d’extrem aplanat, 
des de semi a completament doble.

Arrodonida: 
Flor doble o completament doble.  
Els pètals tots de la mateixa mida estan 
sobreposats formant una esfera  
o semi-esfera.

Roseta: 
Flor plana, doble o completament 
dobles, amb molts pètals de diferents 
mides, lleugerament superposats.

Roseta en quarts: 
Flor plana, doble o completament 
doble, de pètals variables, repartits  
en quarts.
 

Pompó: 
Flor petita arrodonida, doble o 
completament doble, amb grups  
de pètals petits. Les flors en raïms.



Conreu de rosers

On el podem cultivar? Directament al sòl o en test, sempre que sigui un recipient gran. 
Els que millor es desenvolupen en contenidor son els rosers nans. 
L’emplaçament serà sempre un lloc ben assolellat.

Triar el roser Cal triar bé el lloc on plantarem el roser i escollir el que millor s’adapti  
a les condicions que tenim a casa, sobre tot d’exposició.

Plantació El forat que farem haurà de tenir unes mides mínimes de 60x60x60 cm.  
i afegir-hi entre 15 i 20 l. de matèria orgànica ben compostada per un 
forat de 40  cm.

Les distàncies de plantació seran de 30 a 40 cm. pel nans, entre 40  
i 60 cm. per la resta i de 2 a 3 m. pels enfiladissos.

Una bona pràctica per plantar els rosers a arrel nua és realitzar un 
bany o “pralinatge” a les arrels abans d’introduir-les al forat, consistint 
en una barreja d’aigua, substrat i matèria orgànica per tal d’afavorir-ne 
l’arrelament.

Una poda de formació inicial consistent en l’eliminació de branques 
dèbils per tal d’aconseguir una bona estructura.

Operacions manteniment Cal regar abundantment i espaiat per afavorir un arrelament en 
profunditat. La quantitat i freqüència variarà segons el clima i el tipus  
de sòl on el tinguem plantat.

Mantenir el sòl i la seva fertilitat ho aconseguirem fent una aportació  
de matèria orgànica ben compostada a l’hivern, un cop acabada la 
poda, sent la quantitat recomanada d’uns 5 kg. per m2. Ho barrejarem 
amb la terra, però amb molta cura de no malmetre les arrels del roser.

Eliminar les flors pansides per evitar que utilitzi les reserves de nutrients 
per produir fruits, a més de millorar l’efecte estètic de la planta. També 
activa la refloració a les que ho fan.

Una bona manera de reduir els atacs de plagues i malalties als rosers  
és fent servir bones pràctiques com adobar amb matèria orgànica o triar 
el roser adient a cada situació. Els principals atacs que poden patir son 
els de pulgons i els fongs, sobretot rovell i oïdi. 



La poda és necessària per donar i mantenir la estructura  
del roser, controlar el creixement, rejovenir la planta i esperonar 
la floració. Ho farem sempre a l’hivern, quan la planta està en 
repòs. Cada tipologia de roser requereix una poda específica, 
però en termes generals les operacions a realitzar seran les 
que passem a indicar. Podarem sempre de dins cap en fora  
i tindrem en compte l’edat del roser i la seva vigorositat a 
l’hora de triar les branques que eliminarem. Traurem les més 
velles des de la base i les joves les rebaixarem tallant 1 cm per 
sobre d’una gemma o borró orientat cap a l’exterior, deixant la 
branca més o menys llarga, segons el tipus de roser, l’edat i la 
vigorositat. També caldrà eliminar les branques entrecreuades 
per mantenir la bona estructura de l’arbust. Els talls cal que 
siguin nets per evitar l’entrada de qualsevol malaltia al roser. 

Propagació 

Podem reproduir els roser  
de diverses maneres: per llavors,  
per esqueix i per empelt.

Llavors: 
Per espècies botàniques, però poc pràctic  
per fer-ho a casa.

Empelt: 
aquesta operació delicada consisteix en fer créixer una gemma 
d’una varietat determinada sobre una branca d’un roser amb 
un sistema radical (porta empelt) que li garanteixi el vigor i sol 
ser un roser silvestre.

Esqueix: 
Recomanat per varietats emparentades amb espècies 
silvestres, com els rosers enfiladissos. També amb molt d’èxit 
en rosers miniatura. En rosers de flor gran també es fa servir 
però el desenvolupament és més lent. La varietat ha de ser 
capaç de viure bé sobre les seves pròpies arrels.

A començament de la tardor, seleccionarem un brot sa i madur 
de gruix aproximat de 7-8 mm que hagi florit  i d’una llargada 
d’uns 30-60 cm. Tallarem en angle just per sobre d’una 
gemma que sobresurti cap enfora. Retirarem les flors pansides 
i eliminarem fulles i llenya tova.

Tallarem fent trossos d’aproximadament 20 cm. El tall serà 
esbiaixat per sobre del brot superior i recte per sota de 
l’inferior. Podem utilitzar hormones d’arrelament per garantir 
la operació, per fer-ho humitejarem la part inferior de l’esqueix 
(tallada recta) i la posarem en contacte amb el preparat 
d’hormones, sacsejant-los per eliminar-ne l’excés.

Ja sigui en test o directament sobre terra, farem forats  
de 15 cm de profunditat amb l’ajut d’una vareta de gruix 
semblant a la dels esqueixos.

En cada forat introduirem un esqueix, que ha de quedar 
enterrat uns 15 cm. Pressionarem el terra al voltant  
de l’esqueix i regarem.



Plagues i malalties en els rosers

La millor manera de prevenir els atacs greus de plagues i malal-
ties als nostres rosers consisteix en observar-los regularment i així 
poder posar remei, el més aviat possible,  a qualsevol problema 
que es presenti.

Plagues més Freqüents que 
ataquen els rosers:

Pugó:
Petits insectes xucladors que ataquen els brots tendres del roser, 
provocant la caiguda de les fulles , avortant els botons florals i 
produint deformacions en fulles i flors. També poden ser transmis-
sors de malalties víriques. L’excés d’adobs rics en nitrogen pro-
dueix creixements ràpids de les plantes amb l’augment de teixits 
tendres, els més apreciats pels pugons. Acostumen a aparèixer a 
la primavera i l’estiu. 
Els pugons excreten una melassa enganxosa sobre les zones 
afectades del roser, on s’hi desenvolupa el fong anomenat negre, 
pel seu color.
La detecció visual precoç evita problemes més greus. Els en-
emics naturals d’aquests insectes són les libèl·lules i les marietes. 
Cultivar plantes d’acompanyament que foragiten els insectes com 
les aromàtiques (sàlvia, romaní, espígol o ruda).  El macerat o purí 
d’ortigues aplicat sobre la planta en redueix les poblacions.

Cotxinilla:
Insectes xucladors que es protegeixen  amb una closca, de 
color marró o gris clar, en forma de barretet que s’enganxa a la 
superfície de la tija o al revers de les fulles. Algunes espècies 
no tenen aquesta closca endurida com és el cas dels cotonets. 
També segreguen melassa que pot afavorir l’aparició de fongs.
Afavorir la ventilació i insolació de les plantes més susceptibles. 
Les marietes són un dels seus enemics naturals. Podem utilitzar 
sabó potàssic o aplicar alcohol durant l’hivern, quan el creixement 
de la planta és menor, directament sobre les cotxinilles amb 
cotons o bastonets per les orelles. Aquestes mesures redueixen 
les poblacions i per tant, els atacs son més controlables.



Textos i il·lustracions: Mireia Rubio i Mireia Fernández

Malalties més Freqüents que afecten 
els rosers

Cendrosa: (OÏDI)
És la malaltia més comuna dels rosers produïda per fongs que provoquen 
l’aparició de taques blanques arrodonides, d’aspecte farinós, que es 
desenvolupen sobre tot a les parts tendres del roser: anvers de les fulles, 
tiges i capolls florals. 
Per tal d’evitar el desenvolupament d’aquest fong és convenient no mullar 
les fulles, evitant el reg per aspersió. Resulta molt importat també la 
ventilació natural de les plantes. L’aplicació de decocció de cua de cavall és 
adequada per l’atac d’aquest fong.

Rovell:
Malaltia produïda per fongs que fa la seva aparició a al primavera amb unes 
taques de color taronja al revers de les fulles adultes, que cap a la tardor es 
tornen marrons. A conseqüència és l’assecament de les fulles i la posterior 
caiguda.
Les primaveres fredes seguides d’estius secs afavoreixen el seu 
desenvolupament. Cal evitar mullar excessivament les parts  aèries 
dels rosers per evitar les condicions que faciliten la seva aparició. Les 
aplicacions de decocció de cua de cavall resulten adequades per reduir la 
proliferació de l’atac del fong.

Mildu:
Fong que afecta a les fulles ja adultes, produint taques marró clar amb 
marges violacis. A mesura que avança la malaltia les fulles es tornen 
negres, s’assequen i cauen. Al revers de les fulles podem observar-hi una 
fina capa de polsim blanc, característica que permet identificar aquest fong.
Cal evitar l’excés d’humitat en les parts aèries del roser, principalment en 
èpoques de calor. Evitar ferides, deshidratacions i debilitament  general per 
impedir l’entrada del fong.  Els tractaments amb cua de cavall disminueixen 
la intensitat de l’atac.

Taques Negres:
Fong que provoca taques negres circulars i amb les vores groguenques, 
que produeixen una ràpida defoliació del roser. La seva aparició es veu 
afavorida per temperatures i humitat elevades a la primavera i a l’estiu.
Eliminar les fulles afectades  i evitar els excessos d’humitat qual la 
temperatura és elevada permet controlar l’aparició d’aquests fongs.
També resulten adequats els tractaments amb decocció de cua de cavall.

Bacteris:
Formen tumors a les arrels i el coll del roser. A mesura que la infecció 
avança les fulles es decoloren per la manca de nutrients i la planta es 
marceix per manca de circulació de la saba. Destruir les plantes afectades 
és la millor manera de controlar la infecció. Cal esperar, com a mínim, tres 
anys abans de tornar a plantar un roser al mateix lloc. No hi ha tractaments 
que resolguin les infeccions bacterianes.

Virus:
A la primavera les fulles presenten decoloracions de color groc o mosaics 
de taques molt variats. Aquestes malalties redueixen el vigor del roser i la 
seva floració. No hi ha tractaments per aquest tipus de malalties.


