Rósir fyrir alla
Listi yfir úrvals rósir sem Rósaklúbbur Garðyrkjufélags Íslands og Yndisgróður
Landbúnaðarháskóla Íslands metur sem harðgerðar og blómviljugar á Íslandi.
Þyrnirósir (Rosa spinosissima syn. R.
pimpinellifolia) og blendingar:
1. ‘Lovísa’ = Lóurós RHF1.
2. ‘Katrín Viðar’ RHF1
3. ‘Kakwa’ RHF1
4. ‘Juhannus Morsian‘ =
´Jónsmessubrúðurin’ RHF1
5. ‘Poppius’ (Rosa spinosissima x
pendula ) RHF1.
6. ‘Aïcha’ RHF2.
Ígulrósir (Rosa rugosa) og
ígulrósablendingar:
7. ‘Moje Hammarberg’ RHF1.
8. ´Skotta´ íslenskt yrki, áður
ranglega nefnd ‘Wasagaming’
RHF1.
9. ‘George Will‘ RHF1.
10. ‘Blanc Double d’Coubert’ RHF1.
11. ‘Ritausma’ = (´Polar ice´)RHF1.
12. ´Louise Bugnet´ RHF2.
13. ‘Henry Hudson’ RHF1.
14. ´Hansaland´. RHF3.
15. Rosa x rugotida ´Dart´s Defender‘
= Brúðurós. RHF1.
Fjallarósir (Rosa pendula) og blendingar:
16. ‘Hilda’ RHF1-2
Gallarós (Rosa x gallica) :
17. ‘Officinalis’. RHF3
Skáldarós (Rosa x francofurtana) syn. R.
gallica ‘Splendens’:
18. ‘Frankfurt’. RHF2-3
Ýmsar runnarósir.:
19. Kanadískt nútíma runnarós
‘Prairie Dawn´ RHF3
20. Rauðblaðarós (Rosa glauca)
‘Nova’ RHF1-2
21. Eplarós (Rosa rubiginosa)
‘Magnifica’, RHF2-3
22. Yndisrós (Rosa sp.) RHF1-2

Meyjarósir (Rosa moyesii ) :
23. ‘Geranium’ RHF1-2.
24. ‘Eddies Jewel’ RHF1-2.
Bjarmarósir (Rosa x alba):
25. ´Alba Maxima‘ RHF2-3.
26. ‘Celestial’ = ‘Céleste’ RHF2-3.
27. ‘Gudhem’ RHF2.
Klifurrósir:
28. Hurdalsrós (R ´Hurdal´) RHF 2.
29. Rosa helenae ´Hybrida´ RHF 2.
30. Rosa x. ‘Flammentanz’ RHF3.
Rósaharðgerðisflokkar RHF
RHF1: Rósir sem geta þrifist og blómstrað
á láglendi á Íslandi án verulegs skjóls
nema fyrir verstu norðanáttum, s.s. í öllum
görðum og í flestum sumarbústaðalöndum.
Allar rósir þurfa sólríka vaxtarstaði til að
blómstra vel og þiggja að sjálfsögðu skjól
og góða umhyggju og launa hana með
betri þrifum og meiri blómgun.
RHF2: Rósir sem þurfa nokkurt skjól,
þrífast í öllum skjólsælli görðum. Skjól
fyrir næðingi og sólríkur staður ásamt
góðri umhirðu skilar árangri í betri þrifum
og ríkulegri blómgun.
RHF3: Rósir sem þurfa gott skjól og helst
kjörskilyrði á sólríkum stöðum t.d. við
suðurvegg í görðum. Þurfa góða umhirðu
og geta við kjöraðstæður sýnt góð þrif við
slík skilyrði víðast hvar á Íslandi.
Blómgun getur verið lítil í köldum og
blautum sumrum.
Heimasíða Garðyrkjufélagsins:
www.gardurinn.is
Heimasíða Yndisgróðurs:
http://yndisgrodur.lbhi.is

