Rosa CORAL PIN'S 'Jacifeve' PBR
nazwa handlowa: Rosa CORAL PIN'S
nazwa hodowlana: Rosa 'Jacifeve'
róża CORAL PIN'S 'Jacifeve'
Grupa Miniature &. Climbing Miniature
Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.
Odmiana róży miniaturowej o zwartym, gęstym pokroju i lekko pokładających się pędach. Może być stosowana jako niska róża
okrywowa. Krzew dorasta do około 30 cm wysokości przy około 40 cm szerokości. Liście zielone, zdrowe. Kwiaty drobne,
pojedyncze, zbudowane z lekko pofalowanych płatków w kolorze różowo-koralowym, jaśniejszych u podstawy, otaczających żółty
środek. Kwiaty są zebrane w niewielkie kwiatostany. W miarę przekwitania kwiaty ciemnieją, a płatki przybierają barwę ciemnego
różu. Krzewy kwitną bardzo długo i obficie, od czerwca do jesieni, nie wymagają specjalnego cięcia. Odmiana polecana do sadzenia
na miejscach słonecznych, na glebach żyznych, przepuszczalnych, umiarkowanie wilgotnych. Znosi spadki temperatur do 20 stopni
poniżej zera. Efektownie prezentuje się sadzona w dużych grupach jako niska roślina okrywowa, nadaje się do tworzenia obwódek
wokół rabat bylinowych oraz do sadzenia w pojemnikach służących do dekoracji balkonów, tarasów, kawiarnianych ogródków.
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