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Det är en glädje att ge och att få små rosenskott. I allmänhet får man lov 
att ta skott, åtminstone av stora rosenbuskar vid trädgårdsbesök. Och på 
motsvarande sätt när någon besöker dig kan du knappast neka om någon 
ber om en stickling från din fina ros.  
DU BEHÖVER: 
-EN STOR HEL PLASTPÅSE, i vilken du kan lägga litet vatten och vått 
hushållspapper, i vilken sticklingarna klarar livhanken en längre tid före 
själva stickandet.
-HANDSKAR, med vilken du kan ta i ett blommande eller icke 
blommande tjockt skott och nypa av det så att det följer med en liten klack. 
Putsa med en vass kniv bort flikar av barken. 
-SEKATÖR, med vilken det är snabbare och behändigare att ta sticklingar.
-MÅLARTEJP, på den skriver man rosens namn eller en kort beskrivning 
av rosen och fäster den på skottet ( ifall det är en speciellt åtråvärd ros tar 
du flera sticklingar).
-En liters eller 1½ l. MJÖLKBURK som man använder 2/3 av och klipper 
bort de nedre hörnen, detta är viktigt så att den rotade sticklingen får syre 
och lämpligt med fuktighet.( i blomburken eller något motsvarande får det 
inte bli någon luftkanal).
-Som ROTNINGSMYLLA finns det många alternativ t.ex.:
Torv-sand-perlit blandning (2-1-1) eller så kallad såjord eller 
trädgårdsmylla eller den blandning som jag använt på senare tid 0,5 säck 
(Keikkilä) torv, 1 ämbar fin sand.
- Vattna myllan så att du kan krama ur en eller två droppar VATTEN.  Om 
den är alltför våt så ruttnar sticklingarna. Det behövs i allmänhet ingen 
extra vattning.  I ett senare  skede, när påsen är borta kan du vattna med 
ljummet vatten. 
- Avlägsna, genom att dra bort överflödiga BLAD så att det blir ett stort 
eller två små blad kvar. Ifall bladet är stort klipper du bort en del av det.
-STICK ner sticklingen så att endast bladen blir synliga. ( i en 1,5 l burk 
ryms 2-3 sticklingar.
- Placera en STADIG PLASTPÅSE  över burken. Klipp bort en 1 cm bit 
från hörnen. Luftcirkulationen är viktig.
- Skriv namn på burken med tusch  



- Placera burken i halvskugga (sol på morgonen och på kvällen). 
När tillväxten börjar  synas efter ca. 2-5 veckor, klipp då luftningshålen   
större.  Tag bort påsen, då sticklingarna växer bra och det inte längre är så 
varmt.
- För under sensommaren burkarna till ett soligt ställe för att stadga sig. 
(augusti – oktober).
- Den första vintern är det bra att föra in burkarna in ett garage, veranda 
eller så som hos mig in i en vindsgarderob, där det är ca. 0-4 grader. 
Troligtvis fäller inte alla sticklingar sina blad och åt dem lönar det sig att 
ge tillskottsljus. (t.ex. energi el. växtlampa) åtminstone under den mörkaste 
tiden. En del av sticklingarna kan t.om. blomma under vintern så som det 
hände hos mig då jag hade placerat pimpinellrosen ’Kauttua’ på 
fönsterbrädet, den blommade med en kraftigt doftande fylld blomma just 
till jul.


