Rosa 'Bonica'
róża 'Bonica'
Grupa Floribunda & Climbing Floribunda

(c) fot. Wiesław Szydło SZYDŁO Wiesław Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych „Iglak Niewierz”

Klasyczna odmiana bukietowa polecana na rabaty. Wyróżnia ją ostry, płomienny, pomarańczowoczerwony kolor kwiatów, obfite i
długie kwitnienie. Kwiaty są półpełne, dość płaskie, nieduże, mają około 6 cm średnicy, są skupione w płaskich, dużych
kwiatostanach, prawie nie pachną. Krzewy kwitną od czerwca, po przycięciu powtarzając regularnie kwitnienie aż do jesieni. Liście
ciemnozielone, lekko błyszczące, gęsto pokrywają sztywne, zielone pędy. Odmiana ta wykazuje przeciętną tolerancję na choroby
grzybowe, jest średnio odporna na mróz, tolerują silnie nasłonecznione i gorące stanowiska. Krzewy są dość gęste, osiągają 0,6 m
wysokości i 0,6 m szerokości. Coroczne cięcie jest wskazane, najlepiej ściąć wszystkie pędy na wysokości 20-30 cm od powierzchni
gruntu. Na zimę zalecane kopczykowanie lub grubsze ściółkowanie. Krzewy tej odmiany mogą być sadzone w parkach i na
rabatach, w ogrodach amatorskich. Może być przeznaczona zarówno na większe powierzchnie, jak i na mniejsze rabaty, do
towarzyszenia innym gatunkom roślin, zwłaszcza bylin. Ostra barwa kwiatów daje mocny efekt kolorystyczny. Rozstawa sadzenia:
5-6 sztuk na metr kwadratowy.
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