Rosa 'Alchymist'
róża 'Alchymist'
Grupa Climber

Silnie rosnąca róża czepna o intensywnie pachnących kwiatach w zmiennym kolorze. Kwiaty są zbudowane z niewielkich, gęsto
ułożonych płatków w formie rozety. Kwiaty rozwijają się z kulistych paków, są bardzo pełne, w zależności of fazy rozwoju i pogody
zmieniają barwę od żółtej, przez pomarańczową i brzoskwiniowa do różowej. Pierwsze kwiaty w kwiatostanie są duże, mają do 10
cm średnicy, rozwijające się później są mniejsze, tylko nieznacznie pachną, ale wabią pszczoły i inne owady. Kwiaty są skupione od
kilku do kilkunastu w kwiatostanach osadzonych na krótkich pędach wzdłuż przyrostów ubiegłorocznych i starszych. Kwitnie raz w
roku, dość wcześnie, od około połowy czerwca. Nie tworzy ozdobnych owoców. Liście są duże, soczyście zielone, matowe, ale lekko
połyskujące w słońcu. Jednoroczne pędy mają do 2,5 m długości, są dość grubych, zielone i mocno kolczaste. Młode kolce są
żółtawe. W porównaniu do innych odmian czepnych róż jest dosyć odporna na mróz, wskazane jest jednak okrywanie na zimę
kopczykiem ziemi podstawy krzewów, a pędów matą słomianą lub agrowłókniną. Rośnie dość zdrowo i bardzo silnie, osiągając
około 3-4 m na podporze. W cieplejszym klimacie dorasta do 6 m. Odmiana toleruje stanowiska nie w pełni nasłonecznione i mniej
żyzne gleby. Cięcie można przeprowadzać latem po kwitnieniu lub wiosną. Latem cięcie polega na usunięciu części pędów, które
kwitły w bieżącym roku. Wiosną cięcie jest bezpieczniejsze ze względu na możliwość przemarznięcia pędów zimą i polega na
formowaniu oraz usunięciu pędów słabych, chorych, uszkodzonych. Wiosną nie może być zbyt silne cięta, bo będzie słabo kwitła.
Rośliny można prowadzić przy różnego rodzaju solidnych podporach – słupach, trejażach, altanach, na metalowych lub
drewnianych drabinkach, ale także mogą wspinać się na podpory naturalne, czy zwieszać się z murków i dużych kamieni.
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