Rosa 'Blanc Double de Coubert'
róża 'Blanc Double de Coubert'
Grupa Hybrid Rugosa

Odmiana parkowa i okrywowa, od dziesięcioleci chętnie sadzona, łatwa w uprawie, o szerokich możliwościach zastosowania.
Coubert odnosi się do rodzinnej miejscowości hodowcy, leżącej w północnej Francji, w której herbie widnieją dwie białe róże. Kwiaty
są białe, półpełne, szeroko otwarte, duże, średnicy około 9 cm, skupione po kilka na szczytach pędów, przyjemnie pachnące.
Kwitnie nawet już od końca maja przez kilka tygodni i potem powtarza mniej obficie do jesieni. Owoce nie zawsze zawiązują się
dobrze, są duże, spłaszczone, pomarańczowoczerwone. Liście soczyście ciemnozielone, błyszczące, pomarszczone, jak u róży
pomarszczonej, gęsto osadzone na bardzo kolczastych, wzniesionych, szarobrunatnych, jasnych pędach. Liście przebarwiają się
jesienią na żółto. Krzewy nie rosną zbyt szybko, jednak po kilku latach są gęste i w dobrych warunkach osiągają nawet 2 m
wysokości. Tworzą niezbyt liczne odrosty korzeniowe. Odmiana tolerancyjna na słabe gleby, suszę, zasolenie, częściowe
zacienienie. Nie chorują, ale kwiaty podczas wilgotnej pogody poraża szara pleśń. Krzewy są odporne na mróz, nie wymagają
okrywania na zimę. Wskazane cięcie to tylko sanitarne i odmładzające co kilka lat, polegające na całkowitym usuwaniu starych,
słabo kwitnących pędów. Polecana do sadzenia na terenach zieleni miejskiej, przy szlakach komunikacyjnych, w większych i
mniejszych parkach oraz ogrodach, także amatorsko. Nadaje się do sadzenia zarówno w dużych grupach, po kilka sztuk, jak i
pojedynczo, wśród innych krzewów, drzew oraz bylin, w swobodnych kompozycjach a nawet w żywopłotach. Przeciętnie sadzi się
3-4 szt./m2.
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grupa roślin

róże

grupa użytkowa

róże okrywowe
róże parkowe

siła wzrostu

wzrost typowy dla gatunku

pokrój

krzaczasty wyprostowany
krzaczasty rozłożysty

docelowa wysokość

od 1 m do 2 m

barwa liści (igieł)

ciemnozielone

zimozieloność liści (igieł)

liście opadające na zimę

rodzaj kwiatów

półpełne
pachnące
kwiatostan

barwa kwiatów

białe

pora kwitnienia

czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik

owoce

czerwone
pomarańczowe
ozdobne i jadalne
kolczaste

pora owocowania

lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

nasłonecznienie

stanowisko półcieniste
stanowisko słoneczne

wilgotność

roślina tolerancyjna

rodzaj gleby

przeciętna ogrodowa
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walory

jadalne owoce
ładne jesienne zabarwienie
odporność na zanieczyszczenia
ozdobne owoce
pachnące kwiaty
ozdobne z kwiatów
ozdobne z liści/igieł
roślina miododajna
roślina kolczasta lub ciernista

zastosowanie

ogrody przydomowe
parki
zieleń publiczna
roślina okrywowa
ogrody skalne
ogrody wrzosowiskowe
rabaty
w grupach
soliter (pojedynczo)
owoce na przetwory

strefa

5

autorzy: Marta Monder; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Copyright © 2013. Związek Szkółkarzy Polskich Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Producentów roślin znajdziesz na www.zszp.pl

