Rosa 'White Fairy'
Synonim lac.: Rosa 'Wirruna White Fairy'
róża 'White Fairy'
Grupa Miniature & Climbing Miniature

Odmiana miniaturowa i wielokwiatowa (R. polyantha), bardzo żywotna i niewymagająca wiele troski. Kwiaty są pełne, drobne,
średnicy 3-4 cm, białe do brudnobiałych, bardzo słabo pachnące, zebrane na szczytach pędów w duże, wielokwiatowe kwiatostany
pochylające się ku ziemi pod ciężarem kwiatów. Kolejne kwiatostany wyrastają przeważnie tuż pod przekwitłymi, ale cięcie po
przekwitnięciu nie jest konieczne. Kwiaty podczas wilgotnej, deszczowej pogody mogą brązowieć i wówczas, ze względów
estetycznych, można usunąć nieatrakcyjne kwiatostany. Kwitnie bardzo obficie od drugiej połowy czerwca, a potem powtarza
nieprzerwanie falami do późnej jesieni. Liście są drobne, soczyście zielone, lekko połyskujące, gęsto ułożone na pędach. Pędy są
niezbyt grube, dobrze rozgałęzione, rozchodzące się na boki. Krzewy najczęściej niezbyt duże, ale gęste, pokrywające szczelnie
zajmowaną powierzchnię, osiągają 50 cm wysokości i 70 cm szerokości. Na zimę wskazane ściółkowanie grubą warstwą kory lub
usypanie niedużego kopczyka. Cięcie każdej wiosny nie jest konieczne, jednak po ostrej zimie niezbędne, u zbyt zagęszczonych
krzewów pędy przycina się krótko (15-20 cm). Może rosnąc na nieco słabszych i suchszych glebach, na stanowiskach słonecznych i
częściowo zacienionych. Na choroby dosyć tolerancyjna, częściej porażana przez mączniak prawdziwy, zwłaszcza w wilgotne lata i
w zacienionych miejscach. Może rosnąć jako róża okrywowa i rabatowa, na terenach zieleni miejskiej, w parkach i ogrodach,
amatorsko, na jednolitych rabatach lub jako obwódka rabat, wraz z bylinami, innymi krzewami liściastymi i iglastymi, na większych
powierzchniach, w małych grupach i pojedynczo, w ogródkach skalnych, na grobach, w pojemnikach oraz okulizowana w formie
piennej. Przeciętna gęstość sadzenia to 5-6 sztuk na m2.
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