Rosa HEIDELINDE 'Kordehei'
nazwa handlowa: Rosa HEIDELINDE
nazwa hodowlana: Rosa 'Kordehei'
róża HEIDELINDE 'Kordehei'
Grupa Floribunda & Climbing Floribunda
Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.
Róża rabatowa, stosowana również jako okrywowa. Kwiaty różowe, półpełne, średniej wielkości, około 7 cm średnicy, płaskie,
szeroko otwarte, z żółtymi pręcikami, przyjemnie pachnące, zebrane w dużych kwiatostanach. Krzew zakwita w połowie czerwca.
Później powtarza kwitnienie przez całe lato, aż do późnej jesieni. Liście ciemnozielone, młode wiśniowe, błyszczące. Pędy kolczaste,
niezbyt grube, gęsto ulistnione. Krzewy gęste, lekko rozłożyste, gęsto pokrywające powierzchnię terenu, dorastające do około 70
cm. Odporność na mróz przeciętna, zaleca się ściółkowanie grubą warstwą kory. Wskazane jest nieznaczne cięcie wiosenne i
odmładzające co kilka lat. Toleruje stanowiska półcieniste, jest żywotna i dość tolerancyjna na choroby. Dobra odmiana na rabaty
jednolite i mieszane, na większe powierzchnie, do kompozycji z bylinami, krzewami, do zieleni miejskiej, parków i ogrodów.
Przeciętna odległość sadzenia to około 60 cm lub 6-8 krzewów na metr kwadratowy. Dobrze wygląda w formie piennej.
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