Tánger, P. Dot, 1949

L'Apadrinament
Tot aquest procés de retorn, recuperació replantació i intercanvi a ningú se li escapa
que te un cost econòmic, vàrem proposat a entitats, empreses i persones a títol
individual la possibilitat de que apadrinessin el retorn d'aquestes varietats a la nostra
ciutat. A l'actualitat una vintena de rosers ja tenen el compromís de ser apadrinats i la
relació de padrins segueix creixent.
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Els objectius
Un dels objectius que ens vàrem marcar en la celebració
del 125è aniversari del naixement de Pere Dot va ser el
poder recuperar i retornar a Sant Feliu tantes varietats
com fos possible de les roses creades per ell, per la seva
família i per altres obtentors catalans i espanyols.
Fruit d'aquest treball de recerca hem aconseguit
localitzar més de 230 varietats d'aquestes roses,
escampades al llarg de la geografia mundial a llocs
d'Europa com France, Anglaterra, Itàlia Alemanya, al
Mig Orient com la ciutat de Jerusalem, a Ranmen
Australia, al Japó: Kioto i Sakura, a Amèrica del Sur:
Argentina Xile i Uruguai a Amèrica del Nord :
California.... a Sud-àfrica......i com no a Barcelona,
Madrid i Alcalá de Henares.
Després de fer un llistat de totes les varietats catalanes i
espanyoles que existien en aquests roserars vàrem
contactar amb alguns d'ells, els que representava que
tenien les col·leccions més complertes de rosers
localitzats.
L'any 2010, procedent del roserar de Europa Rosarium,
situat a Sangerhausen (Alemanya) i fruit d'un intercanvi,
van arribar les primeres 21 varietats de roses de Pere Dot,
avui aquestes estan en fase de reproducció.
I a partir d'aquest moment estem en condicions d'anar
retornant tots aquest rosers a la nostra ciutat.

Pere Dot
a principi dels anys 40

Roser laxa Froebelii
Roseto Carla Fineschi, Caviglia,
La Toscana, Itàlia

Tècnica de reproducció per empelt
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Els rosers ens arriben per correu postal amb forma d'estaques (branques llenyoses), els
ulls (brots) de les mateixes són empeltats a un peu de roser botànic utilitzat pels Dot, el
roser Laxa Froebeli. És un peu resistent a fred i calor, molt rústic, que aguanta bé la
sequera dels nostres estius i que prové del sud de Siberià, regió amb climes molt
extrems. Aquest peu de roser Laxa ells el reprodueixen amb llavor. De cada estaca , en
funció del nombre d'ulls, poden sortir entre tres i cinc empelts.
Un cop empeltat el roser romandrà al camp durant dos hiverns i desprès serà arrancat per
el seu trasllat, o a arrel nua o amb test, a un emplaçament més definitiu o, com és el cas,
s'extrauràn més ulls per tal d'ampliar el nombre d'unitats d'una mateixa varietat.

La nostra intenció és que aquests rosers passin a formar part de la col·lecció del Roserar
de Dot i de Camprubí situat a la nostra ciutat. En el seu dia vàrem oferir a l'Ajuntament
aquesta possibilitat, donat que un dels objectius d'aquest projecte de roserar era tenir
una col·lecció dels nostres roseristes, el més complerta possible. Estem a l'espera de
poder organitzar aquesta proposta.
Per altre banda, la nostra intenció era la d'establir relacions amb altres parcs, cosa que ja
hem fet, i oferir-lis varietats que ells no tinguessin a les seves col·leccions, amb l'objecte
de garantir la presència i la persistència dels nostres rosers arreu del món. Així o vàrem
començar a fer amb Europa Rosarium i és la nostra intenció el continuar en aquesta línea
de treball.
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