Rosa 'Europeana'
róża 'Europeana'
Grupa Floribunda & Climbing Floribunda

Klasyczna odmiana rabatowa o jaskrawych, wyrazistych kwiatach utrzymujących kolor, żywotna i nietrudna w uprawie. Kwiaty
średniej wielkości, 8 cm średnicy, półpełne, płaskie, krwistoczerwone, o bardzo wyrównanej barwie płatków od fazy pąka do
przekwitania. Kwiaty pojawiają się w drugiej połowie czerwca, potem krzewy powtarzają kwitnienie do mrozów, są skupione w
bardzo dużych, płaskich kwiatostanach osadzonych na szczytach sztywnych, grubych, pionowo wzniesionych, bardzo kolczastych
pędów. Młode pędy i liście są wiśniowopurpurowe, potem ciemnozielone, błyszczące, duże i średniej wielkości, skórzaste, dość
gęsto pokrywające dobrze rozgałęzione pędy. Krzewy dorastają do około 70 cm wysokości i 60 cm szerokości. Krzewy są dość
odporne na mróz, jednak zalecane jest kopczykowanie podstawy pędów. Wskazana regularna ochrona przeciwko chorobom i
szkodnikom. Krzewy przeznaczone są do sadzenia na rabatach, najczęściej jednolitych, o znaczeniu reprezentacyjnym, do
tworzenia kompozycji kolorystycznych, jako ciekawy akcent barwny. Sadzi się je na terenach zieleni w mieście, w parkach,
ogrodach, amatorsko. Krzewy dobrze prezentują się na rabatach jednoodmianowych, ale równie ładnie wyglądają sadzone wraz z
innymi krzewami, bylinami, roślinami sezonowymi. Przeciętna rozstawa sadzenia to 50-60 cm.
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