Hydrangea macrophylla 'Rosita'
hortensja ogrodowa 'Rosita'
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Krzew o sezonowych liściach i kulistych, różowych kwiatostanach. Odmiana charakteryzuje się umiarkowanym tempem wzrostu. Dorasta
do 1,2 m wysokości i podobnej szerokości. Pędy sztywne, wyprostowane i nierozgałęzione, zdrewniałe u nasady. Liście sezonowe,
ciemnozielone, brzegiem ząbkowane, lekko błyszczące, dekoracyjne. Kwiatostany duże, różowe, kuliste, o średnicy około 20 cm,
zbudowane wyłącznie z kwiatów płonnych. Rozwijające się kwiaty są początkowo seledynowe i zaczynają różowieć od wierzchołków
płatków. Barwa dojrzałych kwiatów zmienia się w zależności od odczynu podłoża. Na glebach bardzo kwaśnych kwiaty mogą być
różowobordowe, na kwaśnych różowofioletowe, a na lekko kwaśnych i obojętnych różowe. Kwiaty zawiązują się latem poprzedniego roku,
dlatego pędów nie należy wiosną przycinać, a jedynie usuwać pędy stare, przemarznięte i suche. Krzew łatwy w uprawie. Najlepiej
rośnie na glebach przepuszczalnych, próchniczych, o kwaśnym odczynie podłoża, stale umiarkowanie wilgotnych, zwłaszcza w czasie
letnich upałów. Stanowiska słoneczne, lekko ocienione lub cieniste, osłonięte przed wiatrem. Na zimę krzewy wymagają zabezpieczenia
przed przemarzaniem. Na wschodzie kraju, gdzie często dochodzi do przemarzania niezdrewniałych końców pędów z zawiązanymi
pąkami kwiatowymi, hortensje ogrodowe można uprawiać w dużych pojemnikach wkopanych do gruntu, na zimę chowanych do
nieogrzewanych pomieszczeń. Na zachodzie kraju zwykle dobrze zimują bez okrywania. Odmiana polecana do uprawy w ogrodach
przydomowych, na rabatach bylinowych i w towarzystwie niewysokich krzewów liściastych oraz iglastych.
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