Rosa FULGURANTE 'Waroujo'
nazwa handlowa: Rosa FULGURANTE
nazwa hodowlana: Rosa 'Waroujo'
róża FULGURANTE 'Waroujo'
Grupa Hybrid Tea & Climbing Hybrid Tea
Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.
Róża wielkokwiatowa o ciemnoburaczkowoczerwonych kwiatach. Pąki urnowate, rozwijające się w pełne, średniej wielkości,
szlachetne kwiaty o średnicy około 10 cm. Kwiaty są zbudowane z około 35 regularnie ułożonych, aksamitnych płatków, przy
pełnym rozwinięciu kwiatów delikatnie wywiniętych. W gorące i suche dni płatki mogą być przypalane. Kwiaty są dość odporne na
deszcz. Najczęściej są osadzone pojedynczo, rzadziej po kilka, na szczytach pędów. Pachną delikatnie i słodko. Krzewy zakwitają w
czerwcu i powtarzają kwitnienie do mrozów. Pędy są proste i sztywne, z licznymi kolcami, młode z purpurowym odcieniem. Liście
są średniej wielkości, skórzaste, dekoracyjne, ciemnozielone, matowe, w słońcu delikatnie połyskujące. Krzewy wzniesione, smukłe,
siła wzrostu przeciętna, dorastają do 1 m wysokości i 60 cm szerokości. Mrozoodporność średnia, na zimę wskazane okrycie
kopczykiem podstawy krzewów. Tolerancja na choroby przeciętna, wskazane są opryski zapobiegające chorobom liści. Cięcie
wiosną przeprowadza się podobnie jak u pozostałych róż wielkokwiatowych, a po kwitnieniu usuwa przekwitłe kwiatostany. Sadzić
najlepiej się na dobrze uprawionej glebie ogrodowej na stanowisku słonecznym. Odmiana przeznaczona na rabaty jednolite i
mieszane, także w kompozycjach wielogatunkowych, do ogrodów przydomowych. Odpowiednia na kwiat cięty. Rozstawa sadzenia:
0,5-0,6 m.
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