Roser fra Æblehaven

Ghita Renaissance

Kørselsvejledning:
Kør over Farøbroerne.
Ved første afkørsel efter broerne (nr. 43 – Gundslev)
drejes af.
Kør til venstre mod Stubbekøbing.
I Stubbekøbing køres ligeud indtil T-krydset, her drejes
til venstre mod Næsgård.
Følg vejen igennem Ore (ca. 2 km) og drej til højre ned
ad Åstrupvej (vejskilt mod Vejringe).
Æblehaven ligger nu på venstre side (skilt ved vejen) ca.
1 km ned ad vejen.
Åbningstid:
Ring venligst og hør nærmere 54 44 12 88 (træffes bedst
efter kl. 15.00)

Åben mark 2019
Kom og oplev tusindvis af roser i fuldt flor, i år
kan vi vise 90 forskellige sorter i rosenmarken
Husk praktisk fodtøj

Åben mark i weekenden den 27. og 28. juli 2019 –
begge dage fra 12 – 17.

ÆBLEHAVEN
Åstrupvej 7, Ore, 4850 Stubbekøbing
www.rosengartneren.dk * 54 44 12 88

Æblehaven roser og frugt /

roser@nielsen.mail.dk

Roserne sælges fra april måned:
Vi står hver onsdag og lørdag i april, maj og juni måned på Køge Torv
Find os på CPH Garden fra den 20. – 23 juni 2019, stand nr. 10 A og 10B
I Æblehaven har vi åben efter aftale (ring og hør hvornår vi træffes) - se
kørselsvejledningen på bagsiden.

Efteråret 2019

Der vil være åben for salg af både roser og frugt i Æblehaven fra mandag til
fredag i uge 42 (skolernes efterårsferie) åbent 10-17 alle dage - efter uge 42
er der åben efter aftale. Der vil i efteråret 2019 igen være mulighed for, at
bestille roser til afhentning på Køge Torv, hvor vi også sælger vores
friskplukket frugt og æblemost.

Åben mark:

Alle er velkomne – ganske gratis og uforpligtende – denne weekend er der
mulighed for at se roserne i blomst, gå en tur i marken og dufte til roserne, få
en kop kaffe og en snak om roser. Husk praktisk fodtøj, f.eks.
gummistøvler, da marken er lerjord.
Det vil være muligt at bestille roser til afhentning i efteråret.
Har I ikke mulighed for at besøge vores åben mark i weekenden den 27. og
28. juli 2019 er I også velkommen til efterfølgende at tage en tur på egen hånd
ud i rosenmarken – det er vind og vejr der bestemmer hvor længe marken er
en udflugt værd.

™

betyder Trade-Mark – Poulsen Roser A/S´s varemærke

®

betyder varemærkeregistreret – v Poulsen Roser A/S

Nyhed 2018: Nyhederne kan ses ved Åben mark og købes fra efteråret 2018.
Link til:

Æblehaven
www.rosengartneren.dk
www.facebook.com/aeblehavenroser
Facebook
Det Danske Rosenselskab www.rosenselskabet.dk
Poulsen Roser A/S
www.poulsenroser.dk

Få optimal glæde af dine roser
Plantning:

Alle haveroser skal plantes i god jord og så dybt, at de nederste 8-10 cm af
grenene er under jordens overflade. Hvis der har stået roser før, skal jorden
skiftes i 2 spadestiks dybde. Hvis jorden er meget sandet vil det være en god ide
at tilføre lergranulat. Lergranulat forhandles i de fleste plante- og byggecentre.
Husk ingen gødning i plantehullet – og vent i øvrigt med gødning til ca. 4
uger efter plantning. Ved plantning i oktober/november skal der ikke
gødes før det atter bliver forår.
Plantested:
Roser elsker sol og de trives bedst på solfyldte steder. Plant ikke
roserne for tæt på huset, i nærheden af store buske, træer og hække
– på disse steder er jorden ofte meget tør, hvilket kan hæmme
rosernes vækst og giver større risiko for sygdom.
Gødning:
Det bedste middel mod sygdom er god vækst, derfor er det vigtigt at give
roserne noget at leve af – vi anbefaler at roserne tilføres gødning en gang om
måneden i perioden april - juli.
Eksempel:
April og maj gødes med en NPK gødning (NPK 12-5-14 )eller
(NPK 14-3-18) med ca. 100 gram pr. 1 m2.
Juni og juli gødes med ren kvælstofgødning – f.eks.
kalksalpeter (15,5%N) eller
kalkammonsalpeter (26% N) eller
svovlsur ammoniak (21% N)
Der gødes med ca. 100 gram pr. 1 m2
Sygdomme:
Den bedste forebyggelse mod sygdom er, at roserne er i god vækst
hvilket vi selv kan sikre ved gødning og ved vanding, især i tørre
perioder.
Middel mod lus/insekter er en blanding af sæbe, sprit og vand, som sprøjtes på
roserne efter solnedgang.
I handlen findes et insektmiddel NEEMAZAL-T/S fra Bayer. Middel mod meldug,
rust og stråleplet findes f.eks. ROSMAT rosensprøjtemiddel fra Bayer.

Historiske roser
Comte de Chambord
Jacques Cartier
Louise Odier
Rose de Rescht

Lyserød
Lyserød
Rosa
Karminrød

Engelske roser. Vi har også et lille udvalg Engelske roser – men kun
i begrænset mængde.
Abraham Darby
Charles Austin
Gertrude Jekyll
Mary Rose
Pat Austin
Rapsody in Blue
William Shakespear
Winchester Cathedral

Abrikos
Fersken
Lyserød
Lys rosa
Orange
Blå/lilla
Rød
Hvid

Priser pr. 1. april 2019: (ret til ændringer forbeholdes)
Priser for roser i blomst vil variere fra 75 kr til 100 kr. pr. stk.
Buketroser
Storblomstrede roser
Renaissance roser
Bunddækkeroser
Slyngroser
Historiske
Engelske roser

65 kr. pr. stk.
65 kr. pr. stk.
65 kr. pr. stk.
65 kr. pr. stk.
75 kr. pr. stk.
75 kr. pr. stk.
80 kr. pr. stk.

Ved siden af roserne dyrker vi også en lille frugtplantage med æbler, pærer
og blommer, som vi sælger fra sæsonen starter sidst i august og indtil
der er udsolgt – omkring december. Vi har 11 sorter æbler, 3 sorter pærer. Vores
æbler bliver også brugt til at lave vores populære most – den sælges så længe
lager haves.

Roser & Frugt
2019
Buketroser har blomsterne siddende i buketter, mange sammen på hver
blomsterstilk. De blomstrer fra midsommer til efterår, og de er ca. 60 - 100
cm høje. Planterne er pragtfulde i store og små bede buskede og tætte
helt fra bunden.
Astrid Lindgren™
Balmoral™
Berleburg™
Burgundy Ice
Comtessa
Dronning Margrethe™
Ebb Tide
Elysee
Fredensborg™
Gråsten™
H.C. Andersen™
Hansastadt Rostock
Heidi Klum
Home and Garden
Hunyard™
Kalmar™
Kronprinsesse Mary™
Leonardo Da Vinci
Marselisborg ™
Midnight Blue
Minerva
Nina Weibull™
Schneewittchen
Sommervind
The Reformation
White Midland

Rosa
Mørkerød
Dyb pink
Purpurviolet
Cremefarvet
Lyserød
Lilla
Lyserød
Laxrød
Hvid
Mørkerød
Rav/abrikos
Dyb pink
Lyserød
Mauve (lilla/violet)
Fersken
Silke/cremegul
Mørk rosa
Varm gul
Lilla
Mørk lilla
Dyb rød
Hvid
Lyserød
Orangerød
Hvid

Nyhed 2019

Nyhed 2019

Renaissance roser® med blomster i gammeldags blomsterstil.
Blomsterne er blevet et lille kunstværk, som samler duft, farver og form i en
helhed. Højde fra 75 cm. Til 1,5 meter.
Amelia™
Bonita™
Capricia™
Clair™
Ghita™
Helena™
Julia™
Lea™
Nadia™
Naomi™
Nina™
Racquel™

Abrikos
Orange
Mørkerød
Sart fersken
Mørk rosa
Sart lyserød
Lyserød
Pink
Mørkerød
Lyserød
Hvid
Lyserød

Bunddække roser, der i kraft af en meget tæt og kompakt vækst effektivt
lukker af for lyset, så ukrudtet ikke kan spire under og mellem planterne.
Højde fra ca. 50 cm til over 1 meter.
Hvid Fairy
Pink The Fairy
Rød Fairy
The Fairy
White Cover ®

Hvid
Pink
Rød
Lyserød
Hvid

Storblomstrede roser har kraftige stive grene med store blomster. Højde
fra ca. 70 cm til 1 meter.
Amber Queen
Augusta Luise®
Blue Moon
Chippendale®
Claus Dalbye™
Dronning Ingrid™
Double Delight
Elaine Paige
Fellowship
Flora Danica™
Gorgeous
Ingrid Bergman™
Karen Blixen™
Morten Korch
Nostalgie®
Royal Copenhagen™
Victor Borge™

Ravgul (bronze)
rosa/abrikos
Lavendel
orangegul
Hvid
Dyb Bronze
Rød/cremefarvet
Lyserød
Orange
Orange
Lysrød/blandet farve
Mørkerød
Hvid
Sart rosa
Hvid/rød
Hvid/Sart rosa
Fersken

Slyngroser (Klatreroser) klatrer ved hjælp af de stikkende torne. De er ikke
i stand til at bære deres egen vækst, men skal have noget at støtte sig til.
Kan blive fra ca. 1 meter op til 3,5-4 meter høje.
Awakening (historisk)
China Town
Compassion
Goldstern
Grand Award™
Mama Mia™
New Dawn
Parasol™
Penny Lane
Rød Willestrup
Schneewalzer
Sympathie
Westerland
White Nights™
Willestrup

Sart rosa
Gyldengul
Rosa/gul
Gul
Mørkerød
Lyserød
Hvid/rosa
Lyserød
Abrikos/rosa/råhvid
Mørkerød
Hvid
Mørkerød
Orange
Hvid
Lyserød/hvid

