Rosa 'Splendens'
Synonim lac.: Rosa gallica 'Splendens'
róża 'Splendens'
Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.
Jedna z najstarszych odmian pochodzących od róży francuskiej (Rosa gallica). Niegdyś nazywano ją Rosa ×francofurtana, a pochodzi
prawdopodobnie z okolic Frankfurtu. Krzewy o regularnym pokroju, wyprostowane, wzniesione. Nieliczne gałązki opadają. Wysokość ok.
1,5 m, przy szerokości ok. 1 m. Roślina daje od czasu do czasu odrosty korzeniowe. Liście świeżozielone, duże, przebarwiające się
jesienią na żółto i czerwono (rzadkość u róż). Pędy wyprostowane, dość sztywne, rozgałęzione głównie w wyższych partiach, o
nielicznych kolcach. Kwiaty przypominające kwiaty róży francuskiej 'Officinalis', amarantowe, półpełne, płaskie, z dużym środkiem ze
złotymi pręcikami, skupione po kilka na końcach pędów co najmniej ubiegłorocznych i starszych. Pachną intensywnie. Zakwita już w
końcu maja. Zawiązuje pomarańczowoczerwone owoce kształtem przypominające wazon. Owoce są dość duże i nadają się np. do
wyrobu wina. Krzewy są zdrowe i rosną dość silnie. Nie wymagają okrywania na zimę, są wysoce tolerancyjne na choroby, nie chorują na
czarną plamistość i mączniaka prawdziwego. Cięcie można przeprowadzać co kilka lat, po kwitnieniu w lipcu, usuwając najstarsze i słabo
kwitnące pędy. Doskonale rośnie na własnych korzeniach. Roślina mało wymagająca, toleruje suchsze gleby, odczyn zasadowy i lekko
kwaśny, półcieniste stanowiska. Róża polecana do małych ogrodów. Może być sadzona na rabatach w większych parkach i terenach
zieleni. Ładnie się prezentuje wśród innych niedużych krzewów oraz bylin. Rozstawa sadzenia: ok. 1,2 m.
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pochodzenie

wprowadzenie do handlu: przed 1583
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krzew

siła wzrostu

wzrost typowy dla gatunku

pokrój

krzaczasty wyprostowany

docelowa wysokość

od 1 m do 2 m

barwa liści (igieł)
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zimozieloność liści (igieł)

liście opadające na zimę
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półpełne
pachnące
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barwa kwiatów

różowe

pora kwitnienia
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owoce

czerwone
pomarańczowe
ozdobne

pora owocowania

lipiec

nasłonecznienie

stanowisko półcieniste
stanowisko słoneczne

wilgotność

podłoże umiarkowanie wilgotne

rodzaj gleby

przeciętna ogrodowa

walory

jadalne owoce
ładne jesienne zabarwienie
ozdobne owoce
pachnące kwiaty
ozdobne z kwiatów
roślina kolczasta lub ciernista

zastosowanie

ogrody przydomowe
parki
zieleń publiczna
kompozycje naturalistyczne (parki i ogrody)
rabaty
suche bukiety
w grupach
soliter (pojedynczo)
owoce na przetwory
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