Rosa ASPIRIN ROSE 'Taniripsa' PBR
nazwa handlowa: Rosa ASPIRIN ROSE
nazwa hodowlana: Rosa 'Taniripsa'
róża ASPIRIN ROSE 'Taniripsa'
Grupa Shrub (Modern shrub)

Odmiana z grupy róż okrywowych o bladoróżowych kwiatach, polecana do sadzenia w ogrodach oraz zieleni miejskiej. Krzew o
szerokim, krzaczastym pokroju, dorasta do 0,6 m wysokości i 1 m szerokości. Tworzy sztywne pędy z ciemnozielonymi,
błyszczącymi liśćmi. Kwiaty są bladoróżowe, pełne, skupione w duże, luźne kwiatostany. Kwiaty są bardzo trwałe, długo się
utrzymują na krzewie. Kwitnienie rozpoczyna się w czerwcu. Odmiana łatwa w uprawie, samoczyszcząca, zdrowa, otrzymała
certyfikat ADR świadczący o wysokiej odporności na choroby. Mrozoodporność dobra, strefa 6a. Odmiana polecana do sadzenia w
grupach w miejscach reprezentacyjnych, na słonecznych rabatach w parkach oraz pasach zieleni. Nadaje się do uprawy w
pojemnikach. Roślina zgłoszona do Konkursu Roślin Nowości wystawy 'Zieleń to Życie' w 2016 r. przez Szkółka Krzewów
Ozdobnych Bogdan HAJDROWSKI.
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