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English roses of the early XXI century selection.
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In this theses telling about English roses of the early 21st century, which grow in the Alexandria arboretum of the National Academy of Sciences. The assessment of disease resistance is given. The number of varieties with high and medium resistance to diseases is specified.	
Англійські троянди з’явилися в Англії в середині ХХ століття завдяки оригінатору Девіду Остіну та швидко завоювали свою популярність завдяки своєму аромату, повторному цвітінню та старовинні формі квітки, які були не характерними для троянд того часу адже чайно-гібридні троянди з келихоподібною формою квітки були найбільш поширеними і кожен селекціонер намагався отримати саме таку троянду. Напевно саме через свою унікальність англійські троянди так швидко завоювали свою популярність.Спочатку при селекційному відборі надавалася перевага унікальному забарвленню квітки, її формі габітусу куща. Проте у багатьох сортів був значний недолік – низька резистентність до захворювань. В зв’язку з цим з кінця 90-х значну увагу почали приділяти стійкості до хвороб сортів та вилучати з виробництва менш стійкі сорти, замінюючи їх новими більш стійкими, як у випадку з ‘William Shakespeare’, який замінили на більш стійкий ‘William Shakespeare 2000’. Тому вважається, що сорти, які було виведено з 2000 року і пізніше є більш здоровими і краще підходять для озеленення.
У колекції дендропарку «Олександрія » знаходиться 52 сорти англійських троянд, з них 26 було виведено після 2000 року. Отже 50% сортів англійських троянд проходили селекційний відбір не лише за зовнішніми ознаками, а і за стійкістю до хвороб. Було проведено оцінку стійкості до борошнистої роси та чорної плямистості в умовах парку та було присвоєно оцінки: висока стійкість до захворювання – на рослинах не виявлено ознак ушкодження хвороб, середня стійкість – є незначні ознаки ураження і низька стійкість – сорт вражається хворобами. 
Таким чином всі сорти англійських троянд виведених після 2000 року у колекції дендропарку «Олександрія» мають середню (9 сортів) та високу(15 сортів) стійкість до хвороб, а це означає, що дані сорти мають високу резистентність і тому не вимагають додаткових агротехнічних заходів. 

