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ninas nemme have

Foto: Roses Forever

I år rammer en ny slags 
nemme roser de danske have-
centre. Plant’n’Relax-roserne 
er forædlet af danske Rosa 
Eskelund. De er gammeldags 
at se på, vidunderlige at dufte 
til, og så er de sunde og derfor 
også nemme at dyrke.

DYRK i 
KRUKKER
Fordelen ved at dyrke roser 
i krukker er, at du kan 
drive blomsterne frem 
tidligt ved at flytte kruk-
ken ind i et drivhus eller 
udestue i det tidlige forår.  
Så er den klar til at flytte 
ud med blomster på, når 
frosten endelig har forladt 
os.

ÆgtE 
pRisvinDER

Rosas RåD om RosER
Sørg for godt dræn. Vand godt. Gød rigeligt.
– Roser er de grådigste blomster, der findes, så 
masser af vand og gødning er nøglen til at holde 
roser sunde. Og sunde roser er nemme roser, siger 
Rosa Eskelund.
– Pluk blomster, så kommer der flere, og får de lidt 
lus i forsommeren, så gnid dem af med fingrene. 
Sådan gør jeg selv, siger rosenforædleren.

n– Mange tror, at Rosa er et navn, 
jeg har købt, fordi jeg forædler ro-

ser. Men det er faktisk min bedstemors 
navn, smiler Rosa Eskelund og sender 
en venlig tanke til sine forfædre.
Rosa er hendes navn, og roser er 
hendes liv.
I et drivhus i Faaborg render Rosa 
rundt og leger bi, som hun selv ud-
trykker det.  
Hun fører pollen fra en sort rose til en 

anden i jagten på lækre, nye rosen-
sorter. For roser skal være ”lækre”, 
synes Rosa – storblomstrede, over-
dådige og duftende.
Det er en langsommelig proces at 
forædle roser. Dem, der kommer ud 
til de danske forbrugere, har været 
undervejs siden 2005. 
Her på siden finder du to af Rosas 
Plant’n’Relax-roser – nemlig Our last 
summer og Far away.                      n

Rosas  
fantastisKE 
RosER

fiK sit navn  
af gHita
Skuespilleren Ghita 
Nørby er også vild med 
roser. 
I 2013 navngav hun Our 
last Summer på rosen-
udstillingen på Hviids 
Planteskole i Bjerring-
bro.  
Sidste år kom der 1.500 
planter af denne sort til 
salg, men det er først i 
år, at almindelige dan-
skere kan få fingrene i 
denne nye, nemme og 
prisvindende klatrerose.
Du finder den i velas-
sorterede plantecentre 
eller få oplyst nærmeste 
forhandler ved at sende 
en mail til Rosa Eske-
lund på denne adresse: 
re@rosa.dkOur last Summer er ikke 

længere bare lin-
jer fra en sang. 
Det er også en 
klatrerose, som 
vinder priser på 
stribe.
I 2014 vandt den 
således publi-
kumsprisen for 
bedste duft i Bel-
gien. Året før 
vandt den fagpres-
sens pris i Italien og 
guld i Holland for at 
være årets bedste 
nyhed inden for roser.
Our last Summer bliver op til 
to meter høj. Den blom-
strer på første års skud, 
hvilket vil sige, at planter 
du den nu, så får du blom-
ster allerede til sommer.

smUK nYHED
Både krukker og bede kan nyde godt af 
denne smukke nyhed.
Far Away bliver mellem 60 og 80 cen-
timeter høj.
Det er en buketrose, som blomstrer fra 
det tidlige forår til langt ind i efteråret.

Ghita Nørby og Rosa Eske-
lund har kærligheden til roser 
til fælles. 


