Rosa ANISADE 'Wekvossutono'
Synonim lac.: Rosa 'Julia Child'
nazwa handlowa: Rosa ANISADE
nazwa hodowlana: Rosa 'Wekvossutono'
róża ANISADE 'Wekvossutono'
Grupa Floribunda & Climbing Floribunda

Obficie i długo kwitnąca róża rabatowa o kwiatach pełnych, żółto-kremowych, pachnących. Odmiana z grupy róż wielokwiatowych
o krzaczastym, rozłożystym pokroju, dorastająca do 60-80 cm wysokości i podobnej szerokości. Krzewy zwarte i gęste. Pędy
sztywne, liście duże, soczyście zielone, złożone z 5-9 listków, z wierzchu błyszczące, opadające na zimę. Pąki szlachetne,
ciemnożółte, zebrane po kilka w szczytowych kwiatostanach, rozwijają się sukcesywnie jeden po drugim. Kwiaty pełne, duże o
regularnie ułożonych płatkach w ciepłym, żółtym kolorze w miarę przekwitania zmieniające barwę na kremową. Kwiaty słodko i
intensywnie pachnące. Krzewy kwitną bardzo obficie od czerwca do października. Róża wymagająca stanowisk słonecznych, gleb
żyznych, przepuszczalnych, umiarkowanie wilgotnych, miejsc zacisznych. Odporność na mróz dobra. Zalecane kopczykowanie
pędów na zimę. Odmiana polecana do sadzenia w ogrodach przydomowych, parkach i zieleni osiedlowej, a także przy ulicach i na
miejskich rabatach. Doskonale nadaje się na kwiat cięty.
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Złoty medal w Konkursie Roślin Nowości Międzynarodowej Wystawy 'Zieleń to
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