Rosa CENTRO ROSE 'Tanoronez'
Synonim lac.: Rosa CHATEAU MERLOT
nazwa handlowa: Rosa CENTRO ROSE
nazwa hodowlana: Rosa 'Tanoronez'
róża CENTRO ROSE 'Tanoronez'
Grupa Ground Cover
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Klasyczna róża okrywowa, bardzo obficie kwitnąca, o jaskrawej, krwistoczerwonej, trwałej barwie kwiatów. Nazwana latem 2000
roku na pamiątkę CentrO-Park w Oberhausen. Hodowca zakwalifikował odmianę do grupy róż Cityflor®, zalecanych do sadzenia w
niekorzystnych warunkach miejskich. Kwiaty są półpełne, o luźno ułożonych płatkach, nieduże, średnicy 5-6 cm, zebrane w bardzo
duże kwiatostany. Kwiaty nie blakną podczas przekwitania, nie pachną. Kwitnienie rozpoczyna się w połowie czerwca i jest bardzo
obfite, potem regularnie powtarzające się do przymrozków. Liście ciemnozielone, błyszczące, jesienią o wiśniowym odcieniu,
średniej wielkości, gęsto ułożone na kolczastych, splątanych pędach. Krzewy bardzo gęste, o pędach łukowato pokładających się
na ziemi, dorastające do 40-50 cm, w dobrych warunkach około 60 cm wysokości i podobnej szerokości. Krzewy przeciętnie
odporne na mróz, należy je ściółkować grubszą warstwą kory na zimę. Na choroby dosyć tolerancyjne, rzadko porażane przez
czarną plamistość, mączniak prawdziwy, rdzę. Nie wymagają corocznego cięcia wiosennego. Cięcie odmładzające wskazane co 3-4
lata oraz po mroźnych zimach, kiedy większa część pędów przemarznie. Przekwitłe kwiatostany nie musza być usuwane. Toleruje
miejsca słoneczne i półcieniste, mniej zasobne i suchsze gleby. Może być szeroko stosowana na terenach zieleni miejskiej, w
parkach, ogrodach o różnym stylu, w miejscach reprezentacyjnych, na dużych powierzchniach. Dobrze rośnie wśród innych
gatunków roślin, w pojemnikach i jako pienna. Przeciętna gęstość sadzenia: 5 krzewów ma metr kwadratowy, rozstawa 45 x 45 cm.
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