Rosa 'Tuscany'
Synonim lac.: Rosa 'Velvet Rose'
róża 'Tuscany'
Grupa Gallica

Klasyczny i jeden z najstarszych przedstawicieli grupy róż francuskich (Gallica), przyciągający wzrok aksamitnym połyskiem
wyjątkowej barwy kwiatów. Tuscany znaczy Toskania, stąd przypuszczenie, że róża ta pochodzi z Włoch. Jest to jedna z
najstarszych znanych róż, opisana przez angielskiego botanika Johna Gerarda w słynnym herbarzu, który przetłumaczono w
ówczesnych mu czasach na kilka europejskich języków. Krzewy mają tendencje do pokładania się, przeważnie nie przekraczają 1 m
wysokości i szerokości. Pędy są pozbawione dużych kolców, pokrywają je za to drobne, ledwo wyczuwalne szczecinki, dające
wrażenie szorstkości. Liście duże i świeżozielone, lekko szorstkie w dotyku, trwałe i zdrowe. Kwiaty średniej wielkości (6-8 cm),
półpełne, szeroko otwarte, ciemnopurpurowe, z kontrastującym środkiem o długich żółtych pręcikach, silnie pachnące, zebrane w
kwiatostanach po kilka. Kwitnie w czerwcu na pędach co najmniej ubiegłorocznych i starszych. Nie powtarza kwitnienia. Zawiązuje
ciemnoczerwone owoce średniej wielkości (ok. 1,2 cm średnicy). Mało wymagająca, toleruje suchsze gleby i odczyn zasadowy, a
także półcieniste stanowiska. Nie wymaga okrywania na zimę. Cięcie przeprowadza się w czerwcu, po kwitnieniu, wiosną
ograniczając się tylko do zabiegu usunięcia pędów martwych i uszkodzonych. Róża polecana do małych ogrodów. Może także
rosnąć na rabatach w większych parkach i na terenach zieleni. Dobrze prezentuje się wśród bylin. Wokół niej powinny rosnąć
rośliny kwitnące latem i jesienią.
autorzy: Marta Monder; , Związek Szkółkarzy Polskich;
pochodzenie

pierwsza publikacja: John Gerard 1596 Herball / Wielka Brytania; odkrywca,
hodowca (selekcjoner): Nieznany prawdopodobnie Włochy; wprowadzenie do
handlu: przed 1596

grupa roślin

róże

grupa użytkowa

róże parkowe

forma

krzew

siła wzrostu

wzrost typowy dla gatunku

pokrój

krzaczasty wyprostowany
krzaczasty rozłożysty

docelowa wysokość
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