
I Domsten har ni lite skiftande förutsättningar för rosodling. En del av er har varma, vindskyddade 
lägen och andra mer utsatta, blåsiga och salta. De flesta av er har mycket sand i jorden så det alla 
måste tänka på i Domsten är att förbättra jorden med rosjord när ni ska plantera rosor. Härefter 
måste ni varje år tillföra organisk gödsel i någon form, gärna vid flera tillfällen varje sommar och 
absolut flera tillfällen om ni odlar återblommande rosor. Det är också mycket viktigt för er att vattna 
era rosor! Vattna, vattna vattna!

Ni kan odla många sorters rosor i Domsten men ni kan med fördel odla sådana som växer bra på 
lite magra jordar och som är härdiga och klarar kala västanvindar. Ni finner sådana rosor i exv. 
Spinosissima-gruppen med sorter ´Aicha´, ´Frülingsduft´, ´Frülingsgold´, ´Poppius´ och ´Stanwell 
Perpetual´.
Ni kan också gärna odla rosor som tillhör Moshata-gruppen, till vilken 2015 års Årets Ros tillhör, 
´Ghislaine de Féligonde´. Prova gärna också ´Cornelia´, ´Felicia´ eller ´Trier´. De ljuvligt doftande 
Portlandrosorna kan också trivas i Domsten men med lite extra omsorger och gödning.  Prova 
gärna min ros från "frysen", ´Glendora´syn, ´Joasine Hanet´ eller ´Jaques Cartier´. De också ljuvligt 
doftande damascenarosorna vilka härstammar frånområdet kring Irak, Iran, Syrien m.m. med 
sorter som ´Ispahan´ och ´Mme Hardy´ borde också gå bra. Alla Gallicarosor med mest kända 
Apotekarrosen och många Albarosor, med rosor som Rosa alba Maxima går också bra. Dessa 
rosor är engångsblommande, härdiga upp till norra delarna av Sverige och klassiska frilandsrosor.

Bland klätterrosorna kan med säkerhet få honungsrosor att klättra upp i träd och över hustaken 
och flera multiflorarosor som ´Valdemar´ och ´Carnea´ kan också gå. Nya klätterrosor från tyska 
rosfirman Kordes som ´Jasmina´ eller vackert gula ´Golden Gate´ är säkert inga problem. Slutligen 
inspirerar jag gärna er med våga prova en och annan lättodlad engelsk Austinros. ´Constance Spry
´, klätterros, ´Crown Princess Margaret´, ´A Shropshire Lad´, ´Leander´, ´Generous Gardener´ och 
´Gentle Hermione´ står min på favoritlista när det gäller mycket bra rosor från Austin som kan klara 
ett litet mer utsatt läge.

 Bilden ovan föreställer Portlandrosen Jacques Cartier, omgiven av olika Austin rosor.  Jag kom 
också på att jag pratade om vresroshybrider i onsdags. Hansa, Roserai de l'Hay, Louise Bugnet 
och Jens Munk är alla riktigt härliga rosor för Domsten trädgårdar.

Stort Lycka Till med er rosodling och kom gärna och hälsa på mig på Flora Linnea så pratar vi mer 
rosor!

Med vänliga hälsningar
Christina Högardh-Ihr


