Rosa 'Hamburger Phoenix'
Synonim lac.: Rosa ‘Hamburg Phönix’
róża 'Hamburger Phoenix'
Grupa Large Flowered Climber
Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.
Róża czepna lub parkowa o jaskrawych, karminowoczerwonych kwiatach rozwijających się ze smukłych pąków o czystym,
czerwonym kolorze. Kwiaty półpełne, średniej wielkości, mają około 8 cm średnicy, zbudowane z 7-11 miseczkowatych, delikatnie
pofalowanych płatków. Pręciki żółte. Kwiaty delikatnie pachnące, osadzone w kwiatostanach na szczytach pędów tegorocznych lub
na krótkich pędach wyrastających na wieloletnich gałęziach. Kwitnie od połowy czerwca powtarzając kwitnienie do jesieni. Pierwsze
kwitnienie jest najbardziej obfite, potem kwiaty regularnie pojawiają się aż do mrozów. Krzewy wzniesione, pędy sztywne i proste,
kolczaste. Liście są duże, skórzaste, ciemnozielone i połyskujące, młode purpurowe, ułożone dość gęsto na pędach. Krzewy
wzniesione, nieco rozłożyste, rosną silnie osiągając w sprzyjających warunkach 2,5 m wysokości i 1,5 m szerokości.
Mrozoodporność dobra ale na zimę wskazane jest okrycie podstawy krzewów kopczykiem ziemi. Po przemarznięciu i przycięciu
pędy dobrze odrastają. Tolerancja na choroby dobra. Wiosną tnie się krzewy podobnie, jak inne silnie rosnące róże parkowe, a po
kwitnieniu usuwa się przekwitłe kwiatostany. Zawiązuje nieozdobne owoce. Od sposobu cięcia zależy pokrój krzewów. Pod
względem gleby dość tolerancyjna, przy czym najlepsze są dobrze uprawione gleby ogrodowe. Preferuje miejsca słoneczne.
Odmiana polecana do prowadzenia przy podporach jako róża pnąca lub parkowa lub sadzenia w formie szpaleru w parkach i
ogrodach przydomowych. Rozstawa co 1-1,5 m w zależności od sposobu uprawy.
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