
Rosa carolina FK GUNNEL E - carolinaros FK GUNNEL E 
 

Lågvuxen nyponros med särskilt friskt bladverk och fin fruktsättning 

 
KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn:  Rosa carolina FK GUNNEL E - carolinaros FK GUNNEL E 

Härdighet:   Zon 1-4(5)   

Växtsätt:  Kraftigt, buskigt växtsätt, 1-1,5 m 

Blomning:  Stora rosa enkla blommor i juli, remonterande 

Frukt:   Tidigt mognande nypon 

Blad/grenar:   Rödbruna grenar, skjuter rotskott 

Växtplats:   Sol. Trivs på torra jordar. 

Användning:  En av de mest värdefulla park- och trädgårdsrosorna för buskage och häckar 

Övrigt:  Motståndskraftig mot mjöldagg, arttypisk, har tidig fruktmognad och höstfärg 

E-merit:   En selektion avseende motståndskraft mot mjöldagg, samlat och lågt växtsätt, tidig  

                       fruktmognad, tidig höstfärg. En stor förbättring av tidigare material av carolinaros.  

                       Arttypisk.  

Ursprung:   Utvald av Tomas Lagerström, Projekt Svenska Frökällor, SLU, Ultuna.  

                       Selektion av försöksmaterial insamlat i Örebro och Malmköping. 
 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Arten härstammar från östra Nordamerika. E-materialet har valts ut på institutionen för 

skogsgenetiks försöksanläggning i Uppsala ur ett bestånd på 400-500 plantor, vilka odlats fram av 

frö från två parkplanteringar av carolinaros i Mellansverige. 

 

I urvalsarbetet har särskild vikt lagts vid att välja individ med friskt bladverk med vacker tidig 

höstfärg, tidigt mognande nypon med för arten typisk plattrund till rund form samt ett lågt samlat 

växtsätt, helst under 1 meter. Höjdutvecklingen har blivit dock något större.  

 

Vid första urvalet togs ca 25 kloner ut och uppförökades, varefter en frötäkt anlades. Ytterligare 

urval har sedan gjorts därefter. Det frötäktsbestånd som nu skapats är sammansatt av ett mindre 

antal kloner. Denna E-märkta frökälla har givits namnet FK GUNNEL.  

 

Beskrivning  

Skotten är upprätta, vackert rödvioletta med få korta raka taggar. Bladen är sammansatta av 5-7  

Växtsättet är samlat och den bildar 100-150 cm höga buskar med vackra rödvioletta grenar. 

småblad, elliptiska till smalt ovala, 1,5-3 cm långa, skarpt tandade. Bladen är lätt glansiga och 

vanligen mjukt ludna på undersidan. De får relativt tidigt på hösten en vacker gulorange höstfärg.  

Carolinarosen har ett osedvanligt friskt bladverk. Höstfärgen inträder i mitten av oktober och är 

vackert gulorange. 

 

Blommorna sitter enstaka eller i små samlingar i övre delen av skotten. Blommorna är ca 5 cm i 

diameter, skålformade och varmt rosa. Blomningen infaller i juni-juli. Nyponen är plattrunda till 

runda, är ca 1 cm i diameter och är röda med körtelhår. De mognar fram och färgar ut i början till 

mitten av september. De sitter kvar länge och utgör ett dekorativt inslag under större delen av 

vinterhalvåret. Arten skjuter en del rotskott. 

 

Växtplats  

Carolinaros utvecklas bäst i full sol på lättare jord. Den är i övrigt en lättodlad och anspråkslös ros. 

Den är härdig i zon 1-4(5). 

 



Användning 

Carolinaros är en ypperlig art för friväxande häckar och parkbuskage. Den är jämförelsevis svagt 

beväpnad med korta raka taggar och därför betydligt mer lättskött än äpplerosen och de flesta andra 

buskrosarterna. 

 

Växtbeskrivning/källa 

Tomas Lagerström, SLU/Ultuna 

Publicerad i Gröna Fakta 7/2003, Växter för framtiden V. 
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