Rosa 'Lykkefund'
Synonim lac.: Rosa helenae 'Lykkefund'
róża 'Lykkefund'
Grupa Rambler & Rambler (Multiflora) & Rambler (Wichurana)
Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.
Silnie rosnąca róża pnąca lub parkowa wyróżniająca się wybitną żywotnością, odpornością na mróz, a także dekoracyjnością.
Zakwita wcześnie, w pierwszej dekadzie czerwca, kwitnie długo i obficie, po czym zawiązuje ozdobne owoce. Jesienią liście
przebarwiają się na żółto i pomarańczowo. Z małych kremoworóżowych pąków rozwijają się kremowobiałe, półpełne kwiaty o
średnicy około 5 cm, zbudowane z 9-15 małych i delikatnych, luźno ułożonych płatków. Kwiaty są luźno kupione są w bardzo
dużych kwiatostanach na szczytach krótkich pędów osadzonych wzdłuż pędów ubiegłorocznych i starszych. Kwiaty roztaczają
wokół siebie przyjemny zapach wabiący owady. Krzew kwitnie raz w roku. Żółtopomarańczowe małe owoce ozdobne są także zimą,
stanowią pożywienie dla ptaków i drobnej fauny. Owoce te można zbieraći robić z nich wino. Krzewy są wzniesione, pędy dość
sztywne, początkowo proste, a potem łukowato opadające, grube, prawie pozbawione kolców. Liście są dekoracyjne, duże,
skórzaste, ciemnozielone, połyskujące, młode brunatne, ułożone gęsto na pędach. Krzewy rosną silnie osiągając do 3-5 m
wysokości i 2-3 m szerokości. Mrozoodporność bardzo dobra, nie wymaga okrywania. Odmiana tolerancja na choroby, nie wymaga
ochrony. Wiosną nie należy krzewów przycinać, gdyż kwitną na pędach ubiegłorocznych i starszych. Pod względem gleby
niewybredna, może rosnąć na mniej żyznych podłożach. Stanowisko słoneczne lub półcieniste. Odmiana odpowiednia do
prowadzenia jako róża parkowa lub pnąca, przy podporach lub bez, może rosnąć w formie szpaleru. Do sadzenia w parkach i
ogrodach przydomowych. Rozstawa co 1,5-3 m w zależności od sposobu uprawy.
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róże czepne (pnące)
róże parkowe

forma

krzew

siła wzrostu

roślina szybkorosnąca

pokrój

pnącze
przewisający (płaczący, zwisły)

docelowa wysokość

od 3 m do 5 m

barwa liści (igieł)

jasnozielone

zimozieloność liści (igieł)

liście opadające na zimę

rodzaj kwiatów

półpełne
pachnące
kwiatostan

barwa kwiatów

kremowe
żółte

pora kwitnienia

czerwiec

owoce

pomarańczowe
ozdobne i jadalne

pora owocowania

sierpień
wrzesień
październik

nasłonecznienie

stanowisko półcieniste
stanowisko słoneczne

wilgotność

podłoże umiarkowanie wilgotne

rodzaj gleby

przeciętna ogrodowa
roślina tolerancyjna

walory

jadalne owoce
ładne jesienne zabarwienie
ozdobne owoce
pachnące kwiaty
ozdobne z kwiatów
ozdobne z liści/igieł
roślina kolczasta lub ciernista
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zastosowanie

ogrody przydomowe
parki
zieleń publiczna
ogrody orientalne
rabaty
kwiaty cięte
suche bukiety
w grupach
soliter (pojedynczo)
owoce na przetwory
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