Rosa OUTTA THE BLUE 'Wekstephitsu'
nazwa handlowa: Rosa OUTTA THE BLUE
nazwa hodowlana: Rosa 'Wekstephitsu'
róża OUTTA THE BLUE 'Wekstephitsu'
Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.
Średnich rozmiarów, obficie kwitnący krzew o wzniesionym pokroju i pełnych kwiatach w kolorze fuksji, dorastający do 1,5 m wysokości i
1 m szerokości, zaliczany do grupy róż parkowych. Pędy wzniesione, sztywne, nie pokładają się, z małą ilością kolców, liście duże,
ciemnozielone, matowe. Kwiaty pełne, duże, po rozwinięciu mają około 10 cm średnicy, są zebrane w niewielkie, szczytowe kwiatostany
liczące po 2-3 kwiaty. Przypominają róże historyczne, ładnie pachną. Płatki w liczbie od 40 do 50, purpurowofioletowe, żółte u nasady, w
miarę przekwitania przyjmują odcienie lawendy, fioletu, koloru niebieskiego i kremowego. Krzewy powtarzają kwitnienie przez cały
sezon. Usuwanie przekwitłych kwiatostanów stymuluje rośliny do tworzenia nowych pąków kwiatowych. Krzewy najlepiej rosną na
glebach żyznych, przepuszczalnych, umiarkowanie wilgotnych, w miejscach słonecznych. Mrozoodporność umiarkowana. W centrum
kraju i na zachodzie podstawy pędów należy jesienią obsypać ziemią. Wiosną kopczyki się usuwa, a pędy mocno przycina. Odmiana
wrażliwa na czarną plamistość. Krzewy polecane do sadzenia w ogrodach przydomowych, na rabatach różanych oraz do uprawy na
kwiat cięty.
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