Rosa TIDDLY WINKS 'Wekglezneo'
nazwa handlowa: Rosa TIDDLY WINKS
nazwa hodowlana: Rosa 'Wekglezneo'
róża TIDDLY WINKS 'Wekglezneo'
Grupa Miniature &. Climbing Miniature
Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.
Niski, kompaktowy krzew o zwartym, półkulistym pokroju i niewielkich, ale licznych kwiatach w żywych odcieniach pomarańczy i
wiśni, dorastający do około 30-40 cm wysokości i podobnej średnicy. Pędy wzniesione, liczne, gęste, liście drobne, półmatowe.
Kwiaty półpełne, średnicy 3-4 cm, z 17-25 płatkami, są zebrane po kilka w kwiatostanach na końcach pędów. Żywa barwa kwiatów
zmienia się wraz ze stopniem ich rozwoju. W pąku kwiaty są pomarańczowołososiowe. Muszelkowate, lekko zaostrzone na szczycie
płatki są wiśniowoczerwone, żółte u podstawy. W pełni rozwinięte ukazują żółtopomarańczowy środek wypełniony pręcikami i
słupkami. Kwiaty pojawiają się w czerwcu. Później krzewy powtarzają kwitnienie w kilku rzutach. Systematyczne usuwanie
przekwitłych kwiatów sprzyja zawiązywaniu kolejnych pąków i wydłuża kwitnienie. Kwiaty nie pachną. Odmiana polecana do
uprawy na glebach lekko gliniastych, próchniczych, umiarkowane wilgotnych, przepuszczalnych. Wymaga stanowisk słonecznych,
ciepłych, osłoniętych. Mrozoodporność dosyć dobra, ale we wschodnich rejonach kraju krzewy wymagają starannego
zabezpieczenia na zimę. Cięcie wiosenne umiarkowane, należy usunąć wszystkie przemarznięte pędy. Odmiana polecana do
uprawy na różanych rabatach w ogrodach przydomowych, na skalniakach, jako niski, obwódkowy żywopłot. Nadaje się do uprawy
w pojemnikach ustawianych na balkonach i tarasach.
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