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Historiske roser

Pimpineller/spinosissimaer:

Mange forskjellige sorter som alle går hos oss. De trives bra på mager jord og trenger lite stell
og gjødsel. Vi trekker fram disse:
Lirose/Altaica. Høyde 200 cm. Gulhvit, enkel, lett duft. Tidlig, engangsblomstrende. H7(8)
Totenvik. Høyde 200 cm. Hvit, lett fylt, sterkere duft. Tidlig, engangsblomstrende. H7(8)
Namdalsrosa. Høyde 150 cm. Gul, fylt, dufter. Engangsblomstrende. H7

Gallicaroser:

Stort utvalg av sorter, de fleste gallicaene vil klare seg bra i H5-6. Flotte, sykdomsfrie
engangsblomstrende busker, lite kravfulle og enkle å ha med å gjøre. Vi trekker fram disse:
Tuscany. Høyde 120 cm. Lettfylt fløyelsaktig vinrød, duft, engangsblomstrende, H5
Rosa Mundi (polkagrisrosa) Høyde 120 cm. Karminrød med lyse striper eller omvendt. Duft,
engangsblomstrende, H6.
Andre gode sorter: President de Seze, Officinalis(apotekerrosen), Duchesse de Montebello,
Tuscany Superb

Francofurtanaroser:

Frankfurt (Gallica splendens, Gausdalsrose) Høyde 150 - 200 cm. Rød, enkel. Noen kultivarer
skal dufte. Fin hekkrose. Engangsblomstrende. H7

Albaroser:

Store rosebusker med grågrønt løv, duftende hvite til rosa blomster. Lever lenge og krever lite
stell og gjødsel. Engangsblomstrende, noen uker seinere enn f. eks. pimpinellene. Mange gode
sorter, bl.a.
Kystkvitrose/Suaveolens. Høyde 200-250 cm. Hvit, halvfylt, sterk duft. Blomstrer en gang,
men lenge. H6(7)
Mme Plantier. Høyde 150 cm. Hvit, tettfylt med rosa knopper, sterk duft. Blomstrer en gang,
men lenge. H5-6
Andre gode sorter: Maxima, Maiden's Blush, Celestial, Dronningen av Danmark

Bourbonroser:

Bare et fåtall av disse rosene er robuste nok for vårt klima. De remonterende sortene vil ha god
jord og mye stell.
Louise Odier. Høyde 150 cm. Rosa, fylt, sterk duft, remonterer. Sigrid Undsets yndlingsrose.
H5-6.
Andre sorter som går bra: Great Western, Coupe d'Hebe

1/3

Nybegynnerroser for kalde innlandsstrøk
Skrevet av Berit
onsdag 01. april 2009 18:07 - Sist oppdatert onsdag 01. april 2009 20:47

Biferaroser (Høstdamascenere)

Lita rosegruppe med noen svært gode roser for oss, vi trekker fram en.
Rose de Rescht. Høyde 80 cm. Karminrød, fylt, sterk duft, remonterer bra. Tett og frodig. H5.

Moderne roser

De fleste av de moderne rosene blomstrer flere ganger. De må ha god jord, mer stell enn de
engangsblomstrende og mer gjødsel. Klipping av visne roser/blomsterklaser fremmer ny
blomstring.

Klaseroser:

Bonica (82). Høyde 110 cm. Rosanyanser, fylt. Ingen duft. Blomstrer overdådig og kontinuerlig
til frost. H6.
Astrid Lindgren. Høyde 110 cm. Lysrosa, fylt, lett duft. Blomstrer rikt, remonterer bra, svært
frodig busk. H 5(6)
Andre gode klaseroser for oss: Licherloh, Katarina Zeimet.

Moderne buskroser:

Mange gode, her er noen eksempler.
Hansaland. Høyde 120 -150 cm. lysende rød, halvfylt, ingen duft. Blanke blad. Remonterer
godt. Vil ha mye næring! H5/6
Aïcha. Høyde 200 cm. Dypgul, enkel, duft, remonterer svakt. H6.
Frühlingsduft. Høyde 180 cm. Lysgul-aprikos-rosa-kremhvite sjatteringer, lett fylt. Sterk duft.
Tidlig, remonterer litt. H 5/6

Kanadiske roser:

Disse rosene er krysset fram for å tåle varme somre og kalde vintre i Kanada, derfor passer
svært mange av dem godt for norske innlandsstrøk. Noen av dem kan angripes av
soppsykdommer som svartflekk, men bl. a. disse har vi gode erfaringer med:
Prairie Joy. Høyde 120 cm. Rosa, fylt, lett duft, remonterer brukbart. H6/7 10.
Morden Blush. Høyde 50-100 cm. Lys rosa tettfylt, ingen duft. Riktblomstrende, remonterer
bra. Blomstene blir brune i regn. H7 11.
Morden Centennial. Høyde 70-100 cm. Dyp rosa, tettfylt, ingen duft. Svært riktblomstende,
remonterer bra. Frodig busk. H 6/7 12.
Louise Bugnet. Høyde 70 cm. Hvit fylt m. røde knopper og kanter, duft, mørkegrønt løv.
Remonterer bra. H7

Austinroser (engelske roser):

Moderne roser med "gammeldags" sjarm, stort sett remonterende og lett duftende. Generelt
mindre hardføre enn de kanadiske. Mange er lite plantet i innlandet, men flere kan prøves, bl.a:
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Mary Rose. Høyde 120 cm. Rent rosa, fylt, duft, remonterer. H5-6. Regnes som den mest
hardføre.
Andre austinroser som klarer H5: Winchester Cathedral (hvit), Redoute (lysrosa), Charles
Austin (aprikos), Mistress Quickly (rosa, små blomster), Brother Cadfael (rosa, store blomster),
Wenlock (svært mørk rød)

Klatreroser og ramblere:

Lykkefund. Høyde 300-400 cm. Kremhvit m. gult/aprikos, sterk duft, nesten tornefri.
Engangsblomstrende. H6(5)
Henry Kelsey. Kanadisk klatrerose. Høyde 250 cm. Rød, halvfylt, blomsterrik. Remonterer.
H5/6
Polstjärnan. Hvit, engangsblomstrende, full av vhite små blomster. Ingen duft. Den mest
hardføre klatrerosa, H7-8
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