Rosa GOLDEN CELEBRATION 'Ausgold'
nazwa handlowa: Rosa GOLDEN CELEBRATION
nazwa hodowlana: Rosa 'Ausgold'
róża GOLDEN CELEBRATION 'Ausgold'
Grupa Shrub (Modern shrub)

Róża angielska (English rose) o kształtnych, dostojnych kwiatach w kolorze starego złota. Doskonała dla celebracji przeróżnych
świąt i okazji. Krzewy mają swobodny pokrój, rozkładają się dość szeroko i wymagają wspierania, przez co róża ta może być też
prowadzona jako niewielka róża czepna. Wysokość i szerokość krzewów wynosi 1,2-1,5 m Krzewy mają liczne, niezbyt sztywne
pędy, soczyście zielone, z odcieniem oliwkowym, niektóre dość cienkie. Liście, 7-listkowe, dość duże, świeżozielone, niezbyt
błyszczące. Z kulistych pąków rozwijają się duże (śr. ok. 12 cm), luźno wypełnione płatkami, eleganckie, ciemnożółte kwiaty w
kształcie czarki, prawie kuliste. Zapach kwiatów jest intensywny. W opisie hodowcy przypomina herbatę, owoce, z lekką nutą wina.
Kwiaty skupione są po kilka na szczytach pędów. Pojawiają się najobficiej w czerwcu-lipcu i potem w mniejszej liczbie przez całe
lato do jesieni. Wiosną krzewy potrzebują wczesnego przycięcia pędów. Ma to wpływ na termin kwitnienia. Odmiana wymaga
okrywania na zimę podstawy krzewu kopczykiem. Pędy nie muszą być zabezpieczane. Po ewentualnym przemarznięciu rośliny
dobrze regenerują straty. Odmiana może być sadzona pojedynczo i w grupach, w ogrodach amatorskich, w parkach, w miejscach
reprezentacyjnych. Można ją uprawiać w pojemnikach na balkonach i tarasach. Doskonale nadaje się na mieszane rabaty. Ścięte
kwiaty ładnie wyglądają w kompozycjach wielogatunkowych. Rozstawa sadzenia – 1-1,2 m.
autorzy: Marta Monder; , Związek Szkółkarzy Polskich;
pochodzenie

pierwsza publikacja: David Austin 1992 Catalogue David Austin Roses;
odkrywca, hodowca (selekcjoner): David Austin Wielka Brytania;
wprowadzenie do handlu: David Austin Roses 1992 Wielka Brytania

grupa roślin

róże

grupa użytkowa

róże parkowe

forma

krzew

siła wzrostu

wzrost typowy dla gatunku

pokrój

krzaczasty rozłożysty
przewisający (płaczący, zwisły)

docelowa wysokość

od 1 m do 2 m

barwa liści (igieł)

jasnozielone

zimozieloność liści (igieł)

liście opadające na zimę

rodzaj kwiatów

pełne
pachnące
kwiatostan

barwa kwiatów

żółte

pora kwitnienia

czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik

nasłonecznienie

stanowisko słoneczne

wilgotność

podłoże umiarkowanie wilgotne

rodzaj gleby

przeciętna ogrodowa

walory

pachnące kwiaty
ozdobne z kwiatów
roślina kolczasta lub ciernista

zastosowanie

ogrody przydomowe
parki
rabaty
pojemniki
kwiaty cięte
w grupach
soliter (pojedynczo)

Copyright © 2013. Związek Szkółkarzy Polskich Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Producentów roślin znajdziesz na www.zszp.pl

nagrody

Rose Awards Day 2000

strefa

5b

autorzy: Marta Monder; , Związek Szkółkarzy Polskich;

Copyright © 2013. Związek Szkółkarzy Polskich Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Producentów roślin znajdziesz na www.zszp.pl

