Rosa ACAPELLA 'Tanallepa'
nazwa handlowa: Rosa ACAPELLA
nazwa hodowlana: Rosa 'Tanallepa'
róża ACAPELLA 'Tanallepa'
Grupa Hybrid Tea & Climbing Hybrid Tea
Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.
Róża wielkokwiatowa wyróżniająca się interesującymi, dwubarwnymi kwiatami o kontrastowym połączeniu barw. Połączenie barw
można odnieść do nazwy odmiany ,,a capella”, czyli dosłownie ,,w stylu kościelnym”, oznacza wielogłosowy śpiew chóru bez użycia
instrumentów. Krzewy tej odmiany są żywotne, wzniesione, dość smukłe. Rosną silnie, osiągając 1-1,2 m wysokości i 0,5 m
szerokości. Pędy długie, proste, sztywne, grube, o nielicznych kolcach, słabo rozgałęzione, zielonooliwkowe. Liście duże, skórzaste,
dekoracyjne, ciemnozielone, lekko połyskujące, ułożone gęsto na pędach. Pąki długie i kształtne, rozwijające się w szlachetnie
zbudowane, pełne, duże (śr. ok. 12 cm) kwiaty o aksamitnych płatkach w wyrazistych, jaskrawych barwach - białosrebrzystych na
zewnątrz i wiśnioworóżowych od wewnątrz. Kwiaty intensywnie, przyjemnie pachnące, odporne na deszcz. Kwitną od czerwca,
powtarzając kwitnienie do mrozów. Na zimę wskazane okrycie kopczykiem podstawy roślin. Tolerancja na choroby dość dobra, ale
czasami konieczne są opryski zapobiegające chorobom liści, zwłaszcza w wilgotne lata. Wiosną przeprowadza się silne cięcie,
typowe dla róż wielkokwiatowych. Latem ścina się przekwitłe kwiatostany, jak najszybciej po opadnięciu płatków. Odmiana
najlepiej rośnie na dobrze uprawionej glebie ogrodowej, na stanowisku słonecznym, ale niezbyt gorącym. Polecana na rabaty
jednolite i mieszane, do eksponowania wśród innych gatunków roślin o stonowanej kolorystyce, w ogrodach amatorskich, w
miejscach reprezentacyjnych. Kwiaty można ścinać do wazonu. Przeciętna rozstawa sadzenia: co 0,6 m.
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