Austinrosor i Den Engelska Trädgården och plantshopen 2018

Boscobel. Perfekt formade, starkt doftande,
upprätta blommor med en spännande färgton i korallrosa (omisskänligt en Austinros).
Bladverket är mörkgrönt och blankt. Den
är frisk, snabbväxande och blir ca 1 m hög.
NY!

Claire Austin. Knopparna är svagt citrongula och blommorna stora, skålformade och
krämvita med doft av myrra, vanilj och heliotrop. Mycket härdig och frisk. Skuggtålig.
Enligt Austin deras bästa vita ros. Uppkallad
efter David Austins dotter. Hög buskros,
kan bli ca 150 cm.

Darcey Bussell. En kompakt buskros med
härlig rödrosa färg och fruktig doft. God
återblomning, frisk och lämplig att odla i
kruka eller som häck. Har fått RHS Award
of Garden Merit. Blir ca 120 cm hög. NY!

Desdemona. Svagt aprikosrosa toner
bleknar till vitt i perfekt formade blommor. Stark och härlig doft som påminner
om gammeldags rosor. Uppkallad efter den
tragiska hjältinnan i Shakespeares drama
Othello. Frisk. 1.25 m hög. NY!

Gertrude Jekyll. Mörkt rosa, perfekt
formade stora blommor med ljusrosa yttre
kronblad, gammaldags utseende. Underbar
doft. Framröstad som Englands favoritros!
Mycket bra till snitt. Uppkallad efter känd
engelsk trädgårdsdesigner. Ca 150 cm hög.
Har fått RHS Award of Garden Merit.

Golden Celebration. Otroligt stora, bollformade, tätt fyllda guldgula blommor med
god, fruktig tedoft. Frisk och härdig. Uppkallad efter paret Austins guldbröllop och
har vunnit många priser. Buskros med tätt
växtsätt. Bra till snitt. Ca 120 cm hög. Har
fått RHS Award of Garden Merit.

Lady Emma Hamilton. Ovanlig, klart
apelsinorange färg med röda knoppar och
mörkt bladverk. Livar upp i rabatten. Härdig och frisk. Stark, fruktig doft. Blommar
rikligt. Uppkallad efter Nelsons älskarinna.
Buskros ca 120 cm hög. Har fått RHS
Award of Garden Merit.

Munstead Wood. En vacker, mörkt
purpurröd ros med ljusare knoppar. Stora
skålformade blommor med otroligt stark,
fruktig doft. Frisk och härdig. Bra till snitt.
Uppkallad efter Gertrude Jekylls egen
trädgård. Låg buskros, omkring 100 cm
hög. Har fått RHS Award of Garden Merit.

The Generous Gardener. En storblommig,
storväxt ros med blekrosa, perfekt formade
blommor och fantastiskt stark doft. Härdig
och mycket frisk. Uppkallad för att markera
75 år av “Gula boken”, National Gardens
Scheme. Låg klätterros, drygt 150 cm. Har
fått RHS Award of Garden Merit.

Constance Spry. En av de vackraste och
bästa klätterrosorna. Magnifika, stora,
perfekt formade rosa blommor med nästan
genomskinlig klarhet. Stark doft av myrra.
Denna ros blev David Austins genombrott.
Engångsblommande. RHS Award of Garden Merit. (EJ TILL FÖRSÄLJNING)

Queen of Sweden. Namnet valdes för att
symbolisera den långvariga vänskapen
mellan England och Sverige. Ljust laxrosa,
upprätta blommor som passar mycket bra
till snitt. Fin doft. Frisk och lämplig om
man har lite sämre jord. Ca 120 cm hög.

Crown Princess Margareta. Kraftig
buskros som kan användas som klätterros.
Stora, rosettformade blommor i vackert
aprikos-orange. Stark, fruktig doft och blad
med röda inslag. Uppkallad efter Kronprinsessan Margareta. Härdig och frisk.
(EJ TILL FÖRSÄLJNING)
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Geoff Hamilton. En frisk och starkväxande
buskros med svag äppeldoft. Varmrosa
fyllda blommor som är skålformade och
ljusare i ytterkanterna. Uppkallad efter en
känd engelsk trädgårdsprofil. Claus Dalbys
favoritros! Blir ca 120 cm hög. NY!
(EJ TILL FÖRSÄLJNING)

Lady of Shalott. Ytterligare en härlig varmt
orange ros med fina egenskaper. Den är
frisk, lättodlad och härdig och tål lite sämre
jord än övriga Austinrosor. Skålformade
blommor med kryddig doft och röda
knoppar. Uppkallad efter en känd dikt av
Tennyson. Blir ca 120 cm hög. NY!

James L Austin. En mycket vacker ros,
uppkallad efter en av David Austins söner.
Mörkt rosa, tätt fyllda blommor med en
lätt, fruktig doft. Den växer buskigt upprätt
till ca 1 m höjd. Frisk. NY!

Jubilee Celebration. Denna ros har
mycket spännande färgskiftningar i varmt
laxrosa och persika Den blir mycket vacker
mot en tegelvägg. Stark och frisk dot med
citrus och apelsin. Fin till snitt. Uppkallad
efter engelska drottningens 50-årsjubileum. Buskros ca 120 cm hög. NY!

Olivia Rose Austin. En mycket vacker rosa
ros med lång blomningstid, uppkallad efter
David Austins barnbarn. Den börjar blomma
tidigt och remonterar till långt in på hösten.
En lätt fruktig doft, mörkgrönt bladverk och
vackra knoppar gör detta till en av Austins
favoritrosor. 1 m hög. NY!

Roald Dahl. Perfekt formade, dofrande
aprikosa blommor av medelstorlek
produceras kontinuerligt under hela
sommaren. Busken är robust, frisk och har
få taggar. Den blir ca 125 cm hög. NY!

The Lady Gardener. Stora, aprikosfärgade
blommor med doft av vanilj och cedarträ.
De löst packade rosetterna bleknar lite i
ytterkanterna.Frisk. Blir ca 125 cm hög. NY!

Princess Anne. En frisk sort med ovanlig
färg - rosaröd med lite gul anstrykning.
Stora kluster där nya blommor öppnas
efterhand. Buskigt, tätt växtsätt. Ca 1 m
hög. RHS Award of Garden Merit. NY!

Wisley 2008. En mycket romantisk ros.
Blommorna är grunt skålformade och
kronbladen perfekt rosettformade. Färgen
är blekt rosa. Elegant växtsätt. Medelstark
doft. Uppkallad efter en av RHS visningsträdgårdar vid Wisley.

Princess Alexandra of Kent. Spännande
varmt rosa färg och delikat, prisad doft av
svarta vinbär. Mycket stora, magnifika, tätt
fyllda, skålformade blommor. Uppkallad
efter den engelska drottningens kusin.
Välväxt buskros som blir drygt 1 m.
(EJ TILL FÖRSÄLJNING)

Rosemoor. En småblommig, ljusrosa ros
som bleknar till vitt. Blommorna sitter i
klasar. Stark gammeldags rosdoft. Mycket
frisk och härdig. Blir ca 1 m hög.
(EJ TILL FÖRSÄLJNING)

Tranquility. En av de bästa vita rosorna i
Austins sortiment, dock med en krämfärgad
ton. Perfekt rosettformade blommor med
krämfärgad knopp. Svag doft och nästan
tagglös. Mycket rikblommande. Drygt 1 m.
(EJ TILL FÖRSÄLJNING)
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