Rosa KRONENBOURG 'Macbo'
Synonim lac.: Rosa FLAMING PEACE 'Macbo'
nazwa handlowa: Rosa KRONENBOURG
nazwa hodowlana: Rosa 'Macbo'
róża KRONENBOURG 'Macbo'
Synonim pol.: róża FLAMING PEACE 'Macbo'
Grupa Hybrid Tea & Climbing Hybrid Tea

Róża wielkokwiatowa wyróżniająca się kwiatami o kontrastowo dwubarwnych, faliście ułożonych płatkach. Kronenbourg to jeden z
najstarszych browarów w Alzacji, założony w 1664 roku, pierwotnie niedaleko Strasburga, następnie po 200 latach przeniesiony na
przedmieścia Cronenbourg, stąd nazwa. Krzewy tej róży są żywotne, wzniesione, dobrze się rozgałęziają, dorastają do 1 m
wysokości i 0,5 m szerokości. Pąki kwiatowe pękate, ładnie zbudowane, rozchylają płatki w duże, do 12 cm średnicy, bardzo pełne,
intensywnie pachnące kwiaty. Płatki z zewnątrz kremowożółte, od wewnątrz ciemnoamarantoworóżowe. Kwiaty pojawiają się
obficie od połowy czerwca, potem krzewy powtarzają kwitnienie aż do pierwszego mrozu. Kwiaty osadzone są na szczytach
oliwkowych, grubych pędów zaopatrzonych w liczne, duże kolce. Liście duże, ciemnozielone, błyszczące, skórzaste. Odmiana
przeciętnie odporna na mróz, wymaga starannego okrycia na zimę kopczykiem. Krzewy rosną zdrowo, ale w wilgotne lata zaleca
się przeprowadzenie profilaktycznej ochrony przed chorobami grzybowymi. Regularne cięcie wiosenne powinno być silne. Po
kwitnieniu należy usuwać przekwitłe kwiaty i kwiatostany. Krzew rośnie dobrze na glebach zasobnych w składniki pokarmowe, w
miejscach słonecznych. Podobnie jak inne odmiany róż wielobarwnych poleca się je na rabaty jednorodne, rzadziej
wieloodmianowe lub wielogatunkowe. Krzewy mogą być uprawiane w parkach i ogrodach publicznych, obok miejsc wypoczynku, na
rabatach reprezentacyjnych, w małych ogródkach przydomowych. Atrakcyjne kwiaty ładnie prezentują się na tle zielonego
trawnika. Odmiana nadaje się na kwiat cięty, do okulizacji w formie piennej. Krzewy sadzi się w rozstawie co 50 cm.
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