Rosa 'Morden Fireglow'
róża 'Morden Fireglow'
Grupa Shrub (Modern shrub)
Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.
Róża parkowa z Grupy Parkland Series Collection, wyselekcjonowana w Kanadzie pod kątem przydatności do uprawy w trudnych
warunkach klimatycznych tego kraju. Z niedużych pąków rozwijają się pełne, luźno zbudowane miseczkowate kwiat w kolorze
pomarańczowoczerwonym. Kwiaty są średniej wielkości, mają około 8 cm średnicy, są zbudowane z około 30 delikatnie
zaokrąglonych płatków. Pachną słabo. Kwiaty skupione są w niewielkich kwiatostanach na szczytach pędów. Krzew kwitnie długo,
przez kilka tygodni, od około połowy czerwca, potem dość słabo powtarza kwitnienie. Nie przycięta po kwitnieniu zawiązuje
pomarańczowoczerwone, kuliste owoce. Liście są duże, skórzaste, dekoracyjne, ciemnozielone i matowe, młode purpurowe,
ułożone gęsto na pędach. Krzewy są wzniesione, gęste, rozgałęzione, nieco rozłożyste, rosną silnie osiągając do 1,2 m wysokości i
szerokości. Mrozoodporność dobra, ale na zimę wskazane jest okrywanie kopczykiem podstawy krzewów. Po przemarznięciu
przycięte pędy dobrze odrastają. Tolerancja na choroby dobra, krzew rzadko jest porażany przez choroby, w wilgotne lata może
wymagać opryskiwania zapobiegawczo przeciwko czarnej plamistości liści. Wiosną przycina się krzewy podobnie, jak inne silnie
rosnące róże parkowe. Najlepiej rośnie na żyznej glebie ogrodowej na stanowisku słonecznym. Odmiana odpowiednia do
prowadzenia jako róża parkowa lub okrywowa, może być sadzona w formie szpaleru. Polecana do sadzenia w parkach i ogrodach
przydomowych. Rozstawa co 1 m.
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