Rosa ORANGE PIN'S 'WEKcatlart'
Synonim lac.: Rosa GIZMO
nazwa handlowa: Rosa ORANGE PIN'S
nazwa hodowlana: Rosa 'WEKcatlart'
róża ORANGE PIN'S 'WEKcatlart'

Róża miniaturowa o oryginalnym charakterze kwiatów i szerokich możliwościach zastosowania. Kwiaty o nietypowym dla róż kształcie,
małe, średnicy około 5 cm, jaskrawopomarańczowe, z jasnym, białym ,,oczkiem”, zbudowane z 5-8 płatków i z widocznymi pręcikami.
Kwiaty są zebrane w wielokwiatowych, luźnych kwiatostanach, wydzielają przyjemny, lekko owocowy zapach. Krzew zakwita w połowie
czerwca i kwitnie bardzo obficie, potem po krótkiej przerwie powtarza kwitnienie do jesieni. Nie zawiązuje ozdobnych owoców, nie
wymaga cięcia po kwitnieniu. Liście są drobne, ciemnozielone, lekko błyszczące, gęsto ułożone na pędach. Krzewy dobrze się rozrastają,
w zarysie są półkuliste i regularne, mają liczne, proste i sztywne pędy. Dorastają do 50-60 cm wysokości i podobnej szerokości.
Mrozoodporność przeciętna, jednak na zimę krzewy trzeba starannie okrywać kopczykiem, zwłaszcza młode i rosnące na własnych
korzeniach. Odmiana zdrowa, ale w wilgotne lata porażana przez czarną plamistość. Wskazane coroczne usuwanie najsłabszych pędów i
skracanie pozostałych. Odmiana tolerancyjna co do gleby, dobrze rośnie w pełnym słońcu oraz półcieniu. Krzewy można sadzić na
jednolitych rabatach, ale ciekawie komponuje z innymi gatunkami roślin, zwłaszcza iglastych, bylin, a w szczególności traw, które
eksponują jaskrawą barwę kwiatów. Dobrze wygląda w ogrodach skalnych, wśród roślin kobiercowych, a także posadzona w jednym lub
dwóch rzędach wzdłuż alejek. Bardzo dobrze prezentuje się w pojemnikach i w formie piennej.
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