Rosa 'Hanne'
Synonim lac.: Rosa 'Hannah'
róża 'Hanne'
Synonim pol.: róża 'Hannah'
Grupa Hybrid Tea & Climbing Hybrid Tea

Klasyczna wielkokwiatowa róża o karmazynowych kwiatach wyróżniających się zapachem. Pąki są długie i kształtne, rozwijające się
w szlachetnie zbudowane, pełne (do 40 płatków) i duże (około 10 cm średnicy) kwiaty, o regularnie i dość luźno ułożonych płatkach,
w mocnej, intensywnej, jednolitej karmazynowej czy też karminoworóżowej barwie utrzymującej się do przekwitnięcia. Kwiaty są
odporne na deszczową i wilgotną pogodę, za to nie lubią ostrego słońca, które potrafi 'przypalić' brzegi płatków. Najczęściej są
osadzone pojedynczo, rzadziej po kilka, na szczytach pędów. Intensywnie i przyjemnie pachną. Roślina kwitnie od czerwca
powtarzając kwitnienie aż do mrozów. Pędy są długie i proste, sztywne, grube, o niezbyt licznych kolcach, zielonooliwkowe, w
młodości brunatnowiśniowe. Liście są duże, skórzaste, dekoracyjne, ciemnozielone i błyszczące, ułożone dość gęsto na pędach.
Krzewy są żywotne, wzniesione, rosną silnie osiągając do 0,6-1 m wysokości i około 0,6 m szerokości. Mrozoodporność dobra, na
zimę wskazane okrycie kopczykiem podstawy roślin. Tolerancja na choroby przeciętna, wskazane są opryski zapobiegające
chorobom liści, zwłaszcza w wilgotne lata. Wiosną przycina się krzewy podobnie jak inne róże wielkokwiatowe, a po kwitnieniu
ścina kwiaty do pierwszego liścia 5-listkowego. Najlepiej uprawiać krzewy na żyznej glebie ogrodowej na stanowisku słonecznym,
ale niezbyt gorącym. Odmiana przeznaczona do sadzenia na rabatach jednolitych lub mieszanych, wśród innych gatunków roślin o
stonowanej kolorystyce, w miejscach reprezentacyjnych, do ogrodów amatorskich. Kwiaty można ścinać do wazonu. Przeciętna
rozstawa sadzenia: 50-60 cm.
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odkrywca, hodowca (selekcjoner): Olaf Soenderhousen Dania; wprowadzenie
do handlu: Hoersholm Nursery 1959
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