Blommornas drottning
förädlas hos Kordes
Text och bilder: Towe Backman
Fokus på friskare och mer lättskötta plantor är en trend i
rosenförädlingen hos anrika Kordes. Med mer än 100 år på nacken kan
man tala om erfarenhet i förädling. Det syns också i det stora
sortimentet. Hos Ansari väljer man ut de sorter som med grundstam
passar att odlas i Finland, energisnålt i kruka.
Företaget W. Kordes’ Söhne firade
ifjol sitt 125 års jubileum. Företaget
finns i Klein Offenseth-Sparrieshoop
som ligger ca 40 km nordväst om
Hamburg och 80 km väster om Lübeck. Företaget är väl värt att besöka
om man turistar i norra Tyskland,
också för den fina rosgården som nyligen planerats om.
Idag är Wilhelm Alexander Kordes den femte generationen i företaget. Här producerades runt en miljon
rosor redan före utbrottet av andra
världskriget. Förutom förädlingen
av nya sorter, som företaget är känt
för, producerar de också två miljoner trädgårdsrosor vart år, den största
delen som barrotade. Förädlingen av
rosor är uppdelad i tre segment: trädgårds- eller frilandsrosor, snittblommor och krukrosor.

Från 0,5 milj. fröplantor 		
till 15 sorter
Då snittrosorna ännu var en stor kultur i Finland var Kordes den ledande
leverantören av sorter hos oss. Idag
förädlar de snittrosor för den afrikanska, europeiska och sydamerikanska odlingen. Snittrosor förädlas

för produktion både i växthus och på
friland. Här görs 80 000 pollineringar
varje år, vilket leder till 0,5 miljoner
fröplantor. Av de här plockas 11 000
ut, genom att man först väljer bort de
sämsta, dvs. korsningar som gett upphov till rosor med få kronblad, vaga
färger osv.
Sedan väljs vidare ut 2500 nummer som planteras i krukor och för
vilka man följer med produktion och
vasliv, d.v.s. hållbarhet. Man väljer
sedan ut de lämpliga för de tre olika
produktionsområdena. Det resulterar i allmänhet i ca fem sorter per
område, d.v.s. ca 15 sorter ur en halv
miljon korsningar. Förädling är ett
långsiktigt jobb.

Långsiktigt arbete
I förädlingen av snittrosor tar det
ungefär 4–5 år innan en ny sort som
startat som fröplanta kommer ut på
marknaden. Fokus i förädlingen är
på hållbarhet, produktion och färg.
I trädgårdsrosor tar det 8–10 år och
fokus ligger på friskhet. Trenden i färg
är att det ska vara klara färger. Den
trenden kan man konstatera att är mer
eller mindre alltid rådande i Finland

Black Forest Rose är en av de friska och
robusta Rigo-sorterna.

då det gäller rosor. Sorterna ska också
gärna vara mer toleranta mot sjukdomar. Hållbarhetskravet för snittrosor
är 10–14 dagar.
I förädlingen av frilandssorter
kommer ca 10 % ut på försöksfältet.
På försöksfältet används sedan 1990
inga fungicider mer, detta för att bättre kunna göra ett urval med sorter
som är toleranta mot t.ex. mjöldagg.
Nya trädgårdssorter kommer det ca
10 sorter per år. Förutom friskhet är
urvalskriterierna färg, blomform och
doft.

Storproducent i container
Kordes är en betydande producent
av containerrosor, 200 000 krukor i
året. Av de här säljer man vidare till
olika trädgårdscenter i hela Europa,
men Kordes har också direktförsäljning till konsumenter. 20 % av containerrosorna säljer man till privata
kunder. Försäljning sker fem dagar
i veckan. Med i sortimentet har man
också olika perenner som passar med
rosor, men dem köper man in från
andra odlare. Provinsen SchleswigHolstein har många plantskolor.

Sorter för trädgården
En av de för oss mest kända av Kordessorterna, klätterrosen ’Flammentanz’, har förädlats fram år 1955. Nyheter är Parfuma-sorterna, fem nya
trädgårdssorter som introducerats
som en kombination av friska växter
och doft. Doftande rosor är annars
inte så kända för att vara friska. Friska
rosor har ofta ett vaxartat ytskikt på
Rosenförädlaren Thomas Pröll i rutig
skjorta förevisar frilandsfältet med rosor i
alla färger och dofter för en grupp finska
odlare.
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bladytan. Hos Kordes har friska blad
varit ett av de viktigaste kriterierna i
förädling i mer än 20 år.
Av trädgårdsrosor finns 200 sorter,
varav 70–80 sorter finns på containerfältet att välja mellan. De fem mest
sålda sorterna är ’Lions Rose’, ’Gebrüder Grimm’, ’Westerland’, ’Rotillia’
och ’Aprikola’. De två sistnämnda har
också sålt bra i Finland, säger man på
Schetelig.

Lätta att sköta – Rigo
Rigo-Rosen är ett urval av sorter som
under de senaste 15 åren valts för att
de är robusta, rikt blommande och
friska. Till dem hör exempelvis ’Rotillia’ och ’Aprikola’. Klarpink lyser
’Neon’, medan ’Diamant’ och ’Innocencia’ är vita. Alla Rigo-sorter har fått
ADR godkännande, dvs. de har klarat
tester på elva olika orter under tre år i
Tyskland och visat sig vara lättskötta,
underhållsfria och därmed miljövänliga rosor. Inga bekämpningsmedel
används.

Rosenträdgården
Rosenträdgården fungerar som en
”show garden” eller levande katalog.
Där ser man också hur olika sorter klarar av t.ex. regniga somrar. I trädgården
är rosorna kombinerade med olika perenner som passar speciellt bra med
just rosor, som t.ex. olika salviaarter
och lavendel. Det finns klätterrosor
där, bland Klettermaxe-sorterna finns
några mycket vinterhärdiga. Lilliputrosorna är friska miniatyrrosor, som
lämpar sig för balkonger och terrasser.
Fina rosor med blåa toner, doftande
rosor, olika klara färger, romantiska
pasteller, enkla och dubbelblommiga,
höga och låga; det finns något för alla

Lavendelblå rosen Novalis med salvia i
bakgrunden är en frisk sort.

Doftande Parfuma-rosen ’Rosengräfin
Marie Henriette’

trädgårdars behov.

gånger så stort som idag. Med det nya
sortiment som testats fram och det
inspirerande besöket i Tyskland kan
man bara hoppas att den här gruppens
popularitet ökar igen. Odlingen i relativt låg temperatur är ett plus. Att
transportera stora krukor som importeras kostar mycket. För att inte tala
om att blommande trädgårdsrosor är
etylenkänsliga och inte tycker om
lång transport.

Dags för ökning?
Idag finns det just under 100 växthusodlare i Finland som odlar krukrosor
på grundstam närmast till morsdag,
så kallade Morsdagsrosor. Statistiken
från Tike berättar att det ifjol odlades
138 000 krukor. För 30 år sen var antalet över 800 000 krukor, men ännu
för åtta år sen var vi upp i ett antal 2,5

Krukrosor i urval
Ansari har ur Kordes frilandsrossortiment valt ut rosor som passar till krukproduktion. Över 40 sorter är testade och nu vet man vilka sorter som ger ett bra
resultat i växthus. Bland de här Kordana-krukrosorna finns också samma sorter
som i minikrukros, men med grundstam fungerar de på ett annat sätt. Rosorna
är friska och inte så känsliga för mjöldagg.
De här krukrosorna med grundstam kräver lite mer kapital i starten, dvs. plantorna är dyrare, upplyser Jarmo Lemström på Schetelig. Men i gengäld är de här
krukrosorna en energisnål kultur som man kan odla svalt i starten av kulturen.
Efter rotningen hålls en temperatur på 15 grader till natten. Upp i temperaturen
kan man sedan gå med solen. Ju svalare rosorna odlas, desto bättre kvalitet blir
det. I odlingen är användningen av Bonzi avgörande för ett bra resultat. Försäljningen tajmas till morsdagen, då priserna i allmänhet är bra. Efter det hinner
man ännu med en omgång sommarblommor på samma yta.
I sortimentet finns Kordana-sorter som Kiss Kordana, Roxy Kordana
och Vanilla Kordana. Många av sorterna har samma namn som tidigare kända snittblomstersorter och då motsvarande färg. Därtill finns
Flower Circus-sorterna som är täta och buskformade och lite högre till
växtsättet. Flower Circus-sortimentet är stort, också där har man på
Ansari plockat ut de för Finland mest lämpliga. Många röda sorter
finns i urvalet. Genom att välja ur frilandssortimentet har man också
fått in sorter med doft, och rosorna är rikligt blommande.
De här krukrosorna används liksom Morsdag främst som ettåriga
patioväxter, även om de ibland kan övervintra om man planterat dem
i rabatten. De blommar tidigt på säsongen. I drivningen tar det ca sex
veckor tills knopparna syns. Det som söks i förädlingen av krukrosor
idag är hållbarhet, doft och friska sorter.
Schetelig är leverantör för plantmaterial från Kordes i Finland.
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