Rosa 'Tom Tom'
róża 'Tom Tom'
Grupa Floribunda & Climbing Floribunda
Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.
Róża bukietowa o pastelowej barwie kwiatów, odpowiednia na klasyczne rabaty jednoodmianowe lub wielogatunkowe. Kwiaty
różowe, półpełne, zbudowane z około 25 dużych płatków wywiniętych łagodnie na zewnątrz. Rozwinięte kwiaty kształtem
początkowo przypominają kwiaty róż wielkokwiatowych, w miarę kwitnienia stają się bardziej płaskie. Kwiaty są duże, mają około
10 cm średnicy, przekwitając ukazują żółte pręciki, lekko i przyjemnie pachną. Przy upalnej pogodzie barwa kwiatów lekko blaknie.
Kwiaty skupione są w dość dużych kwiatostanach. Krzewy kwitną od czerwca, potem powtarzają kwitnienie do jesieni, ale pierwsze
kwitnienie jest najbardziej obfite. Liście duże, ciemnozielone, lekko połyskujące, starsze liście matowe, gęsto pokrywają niezbyt
kolczaste, sztywne, zielone pędy. Krzewy wykazują przeciętną tolerancję na choroby grzybowe, wymagają oprysków zwłaszcza
podczas niekorzystnej, wilgotnej pogody. Na zimę krzewy należy kopczykować. Roślina dorasta do około 40 cm wysokości i
szerokości. Cięcie przeprowadza się wiosną, potem należy usuwać przekwitnięte kwiatostany. Krzewy tej odmiany mogą być
sadzone w parkach i w ogrodach, dobrze rosną w pojemnikach ustawianych na tarasie, werandzie czy balkonie. Ciekawie
prezentują się egzemplarze tej odmiany sprzedawane w formie piennej. Odmiana polecana do sadzenia na rabatach, w formie
obwódek oraz do komponowania z innymi gatunkami róż. Rozstawa sadzenia: 0,4 m.
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