Rosa RED FAIRY 'Moredfar'
Synonim lac.: Rosa FAIRY ROUGE
nazwa handlowa: Rosa RED FAIRY
nazwa hodowlana: Rosa 'Moredfar'
róża RED FAIRY 'Moredfar'
Grupa Polyantha & Climbing Polyantha
Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.
Odmiana róży, którą można zakwalifikować jako miniaturową, rabatową i okrywową. Kwiaty są wiśniowoczerwone, jaśniejące, małe,
średnicy około 4 cm, półpełne, szeroko otwarte, słabo pachnące, w bardzo dużych kwiatostanach na szczytach pędów. Kwitnie
bardzo obficie w drugiej połowie czerwca, potem kwiatostany w mniejszej lub większej liczbie pojawiają się do jesieni. Liście są
ciemnozielone, błyszczące, nieduże, gęsto ułożone na pędach. Pędy pochylają się pod ciężarem kwiatów na boki, krzewy rozłożyste,
wysokości ok. 40-80 cm. Odporność na mróz przeciętna, krzewy powinno się okrywać kopczykiem lub korą. Krzewy rosną zdrowo,
jednak czasami są porażane przez choroby - najczęściej mączniak prawdziwy i czarną plamistość. Wskazane coroczne wiosenne
cięcie tak, jak róż wielokwiatowych oraz usuwanie kwiatostanów po przekwitnięciu. Toleruje stanowiska słoneczne i lekko ocienione,
najlepiej rośnie na dobrze uprawionej glebie ogrodowej. Krzewy można sadzić na terenach zieleni publicznej, w parkach i ogrodach
o różnym charakterze, jako różę rabatową i okrywową. Może być stosowana na jednolitych rabatach, z innymi różami oraz
gatunkami drzew i krzewów liściastych, iglastych, bylin oraz roślin sezonowych. Nadaje się do sadzenia w pojemnikach i do uprawy
w formie piennej. Kwiaty można ścinać i wstawiać do wazonu lub przeznaczyć do suszenia. Gęstość sadzenia co 50-60 cm, 7-9
krzewów na metr kwadratowych.
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