Ny royal rose bringer glæde til børn i hele
verden
Ny haverose døbt af HKH Prinsesse Benedikte ved den 16. Internationale Inner Wheel Convention i
København
Inner Wheel Forever® haverosen fra den danske rosenforædler Roses Forever ApS, blev navngivet af HKH Prinsesse
Benedikte ved den 16. Internationale Inner Wheel Convention i København.
2.500 deltagere fra hele verden overværede den storslåede ceremoni.
Salget af haverosen vil støtte det vigtige hjælpearbejde som Inner Wheel organisationen yder over hele verden. Og
da HKH Prinsesse Benedikte navngav rosen ”Inner Wheel Forever” udtalte hun: ”Må denne rose bringe glæde til
børn i hele verden”.
International Inner Wheel er en verdensomspændende kvindeorganisation, som er repræsenteret i 103 lande med
100.000 medlemmer fordelt i 3.895 klubber.
Inner Wheel Forever® er en meget smuk og sund haverose med skønne lyserøde roser. Den bliver solgt over hele
verden fra efteråret 2015/foråret 2016.

Udvælgelsen af Inner Wheel Forever® rosen
Inner Wheel Forever® haverosen er resultatet af en lang forædlings proces af danske rosen forædler Rosa Eskelund.
I hendes forædling kryds bestøver Rosa Eskelund de nye roser, nøjagtigt som en bi i naturen ville gøre.
Inner Wheel Forever® er blevet udvalgt blandt flere end 1000 nye haveroser, der er blevet testet på friland både i
Danmark og Holland.
Den produceres både i Danmark, Australien og Japan, og i nærmeste fremtid vil den blive produceret i endnu flere
lande rundt omkring i verden.
Med hendes passion for roser, har Rosa skabt mange store successer, både Roses Forever® og Infinity® mini roser,
Plant’n’Relax® haveroser og Viking® snit roser. Læs mere om roserne på www.roses-forever.com

Rosas gode råd til dyrkning af haveroser
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•

Du kan plante både barrodede og pottede haveroser i din have.
Barrodede haveroser skal plantes fra november-marts.
Pottede haveroser kan plantes både forår, sommer og efterår.
Roser kan godt lide sol, plads omkring dem og god jord.
Roserne gødes 4 gange i vækstsæsonen.
Klip roserne i begyndelsen af april måned når frosten er ovre.
Beskæringen vil holde roserne smukke og sunde i mange år.

For yderligere information venligst kontakt Rosa Eskelund på tlf: 51 57 19 90 eller email: re@rosa.dk
www.roses-forever.com

HKH Prinsesse Benedikte døber rosen Inner Wheel Forever®

