
Vælg den rigtige rose
  
Den sidste måned har været perfekt havevejr. Så både stauder, græs og roser fremstår super flotte, da vejret har 
vekslet mellem solskin og regnbyger. Sjældent har min have været så frodig og aldrig har jeg slået så meget 
græs – så nu har jeg også besluttet at udskyde næste gangs gødning af græsplænen til sidst i juli, hvor 
sommerferien er overstået.

  
Rosen 'Astrid 
Lindgren'   

Roser 
Roser er fantastiske planter, som bør findes i alle haver. Og det uanset om haven er plejet og passet til 
mindste detalje eller fremstår mere naturpræget. 
Og hvorfor nu det? Jo, fordi roser både er smukke, duftende og har mange forskellige vækstmåder.
Og så selvfølgelig fordi mange roser har en meget lang blomstringsperiode – mange af de forædlede 
roser begynder at blomstre allerede i starten af juni og forsætter indtil frosten ødelægger de sidste 
blomster i november eller først i december.
Gode eksempler på en lang blomstring er: bunddækkende roser så som `White Meidiland`, `The 
Fairy`og mange af de forædlede storblomstrende haveroser som H.C. Andersen (rød) og Astrid Lindgren.

  
Organisk 
rosengødning   

Får man ikke fjernet de døde blomster, kan det være en god ide at vælge f.eks. bunddækkende roser, som stor set 
passer sig selv og dækker bedet godt – da blomsterne er relativt små, skæmmer det ikke, at de bliver siddende. D e 
bunddækkende roser har også den fordel, at de ikke behøver at blive beskåret hvert år – måske hvert tredje år vil være 
tilstrækkeligt. 

Til den naturprægede have vil jeg anbefale at bruge busk roser,  som kun kræver lidt pasning og beskæring. 

Men ønsker man at have storblomstende roser, vil det kræve en del pleje, da de både løbende skal beskæres, ukrudt og 
døde blomster fjernes, lus sprøjtes (koldt vand kan anbefales). Derudover vil det være nødvendigt at tilføre gødning flere 
gange om året samt vande i tørre perioder for at opnå det perfekte resultat. Derudover kan det anbefales med års 
mellemrum at udlægge lidt ny rosenjord omkring planterne. 
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