Odmiana/
hodowca
Róże historyczne
Astra (Geschwind)
Josephine Ritter
(Geschwind)
Champion of the World
Frau Karl Druschki (Lambert)
Petite Orleanaise

opis

Cena
w zł

90cm, wielkokwiatowa róża historyczna, różowa,
90cm, powtarza kwitnienie
Rambler multiflora, róż.-czerwona, mrozoodporna
-30, wysokość 3m,
burbońska, różowa, pachnąca, powtarza
kwitnienie, 1m
1m, remontantka, biała klasyka, mrozoodporna,
kwitnie stale! Róża kolekcjonerska!
Róża stulistna o silnym zapachu, pełne kwiaty,
rozłożysty pokrój, dorasta do 1,5m,
mrozoodporna!
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Nostalgiczne, Pałacowe, Renesansowe, angielskie
Abraham Darby
1,5m romantyczna angielka, róż-brzoskwiniowe,
pełne, owocowo pachnące kwiaty
Aladdin Palace
40-60 cm; morelowo-różowa, pełna, zapach dzikiej
róży
Alexandra Renaissance
120cm; ciemno różowa, silny zapach, duże pełne
kwiaty
Amelia Renaissance
150 cm; morelowo-różowa,pełna, lekki zapach ,
pachnąca
Aphrodite
1m, porcelanowo-różowa wielkokwiatowa, bardzo
trwałe, pełne kwiaty! Wyjątkowa róża!
Aquarell
1m, pełne, kremowo-różowe kwiaty, siostra
Augusta Luise . Bardzo lubiana odmiana.
Artemis
1m, białe, pełne kwiaty w bukietach, zdrowa i
odporna
Ascot
1m, kwiat pełny, malinowy podobny kształtem do
piwonii, zdrowa, atrakcyjna odmiana!
Astrid Grafin von
1,2m; ciemno czerwona/bordo/purpurowa, kwiat 8
Hardenberg
cm, silny zapach, sztywny pokrój, powtarza
kwitnienie
Augusta Luise
1m; różowo-morelowa, bardzo duży, pełny kwiat
do 12 cm, falowane płatki, bardzo silny zapach,
zdrowa,
Baillando
80cm, różowa floribunda, pełne kwiaty w
bukietach, bardzo zdrowa! Na rabaty i do donic.
Tworzy gęste krzaczki.
Barock
2m; parkowa, ciepły kremowo-morelowy, bardzo
duże, pełne, kuliste kwiaty do 11 cm, słodko-
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Baronesse

Bernstein-Rose
Bonita Renaissance
Candlelight

Capricia Renaissance
Charles Austin
Chippendale
Clair Renaissance
First Lady
Gartentraume

Geisha (Tantau)
Ghita Renaissance
Giardina
Gracefull Palace
Graham Thomas
Golden Celebration
Jubilee Celebration

Heidi Klum Rose
Isabel Renaissance
John Franklin

ziołowy zapach, zdrowa, sadzić pod ciepłą ścianą,
okrywać zimą
70cm, nostalgiczne, pełne kwiaty w kolorze
magenta, bardzo zdrowa i dekoracyjna! Polecana
do donic i na rabaty.
60 cm; żółto-pomarańczowa, duży, pełne kwiaty 810 cm w bukietach, silny zapach, zdrowa,
1,5m; łososiowo-koralowa, pełna, kwiat duży 1015 cm, ponad 25 płatków, silny zapach
100 cm; złoto-żółta, o dużych kwiatach, mocno
pachnie, kwiat o średnicy 13 cm, pełny;
wyprostowany pokrój, okrywać zimą
Nowość! 1,5m malinowa, pełna, kwitnie w
bukietach,
Bursztynowa angielka, 1,2m, pachnąca, zdrowa,
wzniesiony pokrój krzewu.
1m; różowo-morelowa, pełna, pachnąca, zdrowa,
1,2m; porcelanowo różowa; pełna, kwiat 8cm, silny
zapach, pokrój krzewu wzniesiony, nie pokłada się
1,2m; różowa, kulisty i bardzo pełny kwiat średnicy
7cm, zdrowa, okrywać na zimę
1,2m; różowa, pełna, falowane płatki, kwiat
średnicy 10 cm, bardzo silny zapach! zdrowa, silny
wzrost, okrywać zimą.
1,2m floribunda, różowa, półpełne kwiaty w
bukietach
1,5m różowo-liliowa, silny zapach, bardzo pełne
kwiaty
1,5m różowa parkowa/pnąca, pełne romantyczne
kwiaty
60 cm; biała/kremowa, pełna, zapach dzikiej róży!
180cm, żółta, herbatni zapach, klasyczna angielka
150 cm; żółta, silny zapach, największe kwiaty u
róż angielskich
120 cm; różowo-koralowa, zapach owocowy, pełne
kwiaty, kwitnie ciągle, jedna z ładniejszych
angielek,
Oryginalna fioletowa rabatówka, pełne kwiaty,
50cm
150 cm; ciemno czerwono/bordowa, pełna, duży
kwiat średnicy 10cm, pachnąca.
1,2m, kanadyjska mrozoodporna -35, tzw.
Terminatorka, karminowa, pachnąca, odporna na
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Lea Renaissance
Leonardo da Vinci
Lina Renaissance
Mariatheresia

Marie Antoinette

Mary Rose
Morden Fireglow

Morden Sunrise
Naomi Renaissance
Nina Renaissance
Nostalgie
Pastella

Piano
Sandra Renaissance

Sophia Renaissance
Stephanie Baronin
That’s Jazz Courtyard
Uetersener Klosterrose
William Shakespeare
Wolfgang von Goethe Rose

choroby i niesprzyjające warunki.
1,5m ciemno różowa, pełna, silny wzrost, lekki
zapach
Różowa rabatowa, pełne kwiaty w dużych
bukietach, 80cm, bardzo lubiana odmiana
1,5m; biała/kremowa, pełna, duży kwiat 10cm,
okrywać
90cm; różowa, kwiaty płaskie w bukietach, bardzo
pełne 8 cm, bardzo zdrowa! Sadzić w grupach po
kilka.
80 cm; morelowo- kremowy kwiat 10 cm, pełny,
pachnący, trwały, elegancki; zdrowa, królewska
róża!
1,5m różowa klasyczna angielka, bardzo odporna,
kanadyjska mrozoodporna terminatorka,
czerwona, 1,2m, odporna na niesprzyjające
warunki.
kanadyjska mrozoodporna terminatorka, żółtozłota, 70cm, odporna na niesprzyjające warunki.
Nowość 2011, b. duże pachnące kwiaty róż.czerwone
1,5m kremowa pełna, pachnąca, duże kwiaty
1,2m; nostalgiczne biało-wiśniowe kwiaty 10 cm,
pachnące, bardzo lubiana odmiana.
ADR; 80 cm; bardzo odporna na choroby!
kremowo-różowa, pełna, kwiat 8cm, w bukietach,
okrywać zimą
1,2m czerwona, pełna, kwitnie w bukietach, b.
trwała
1,5m kwiaty bardzo duże, pełne, pachnące w
kolorze lila, oryginalna barwa kwiatów! Okrywać
zimą.
1,5m; ciepła żółta, pełna, duży kwiat 10cm,
pachnąca
Nowość! W typie r. angielskich, kremowa, pełna
60cm,
2m, parkowa/pnąca czerwona, pachnąca, silny
wzrost
2m parkowa/pnąca, kremowe, pełne wiaty,
okrywać zimą
1,5m purpurowa angielska, duże, pełne, rozetowe
kwiaty
Nowość! 1,2m, ciemno karminowa
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wielkokwiatowa, pełna róża o silnym zapachu!
wielkokwiatowe
Alinka

żółto-czerwona, trwały, aksamitny kwiat,
1m,okrywać zimą
Casanova
Kremowo-morelowa, wielki, pełny kwiat, sztywny
pokrój
Chopin
Kremowy olbrzymi kwiat, polska róża, 1-1,5m,
klasyka!
Ingrid Bergmann
„czarna” róża, olbrzymi, bordowy kwiat, pachnący,
1m
Irena Sendlerova
60cm, oryginalna nowość! Biała, pełna, pachnąca
ziołowo
Papageno
Paskowane płatki, fiolet-róż. 1m, okrywać zimą
Peace/Gloria Dei
Róża pokoju! duży pachnący kwiat różowo-żółty,
1m
Pink Peace
Ciemno różowy, duży kwiat, wyprostowany pokrój,
1,2m
Schone Berlinerin
Nowość! Duży, pełny, różowy kwiat, sztywna, 1m
rabatowe, okrywowe, Pałacowe,
Agnieszka
1m, morelowa r. rabatowa, obficie i ciągle
(M. Spasówka)
kwitnąca, łatwa w uprawie. Polska odmiana.
Balmoral Castle
80 cm; ciemno czerwona/bordo, kwiat 6 cm, lekki
zapach
Barleburg Castle
100 cm; różowa, pełna, kwiat 8-10cm, lekki zapach
Fredensborg Castle
80 cm; koralowo -róż. półpełna, lekki zapach
Kalmar Castle
80 cm; morelowo-różowa, pełna, lekki zapach
Ledreborg Castle
80 cm; biała/kremowa, kwiat pełny, lekki zapach
Marselisborg Castle
80 cm; żółta, pełna, kwiat duży, zapach dzikiej róży
Aspirin-Rose
ADR; 60-80 cm; białe, bardzo trwałe kwiaty (34tyg.)w olbrzymich bukietach, samoczyszcząca,
bardzo zdrowa!
Bonica 82
ADR 1,2m różowa, odporna, niewymagająca,
ciągle i obficie kwitnie! Rośnie na każdym
stanowisku i glebie!
Chopichon
90cm, oryginalne ciemne róż-fioletowe. Kuliste
kwiaty 8cm, kształt róży angielskiej,
Degenhard
80 cm; piżmowa, biało-różowa, pełna, duże kiście
kwiatów, odporna na deszcz, mróz i choroby, do
donic i na rabaty!
Flora Danica
1m, pomarańczowa, pełna, odporna na choroby i
mróz
Golden Eye Cover
50 cm; żółto-złota, półpełna, lekki zapach, do
donic

13
13
13
13
39
13
13
13
18
18
16
16
16
16
16
16
20

13

15
15

15
15

Heidetraum

Jubile du Prince de Monaco
Lavaglut

Marie Curie
Mirato

Olympic Palace
Pernile Poulsen
Pink Gruss an Aachen
(Kordes)
Red Fairy
Scarlet Hit
Schackenborg Castle/Coral
Palace
Snow Hit
Stadt Rom
Sweet Cover

The Fairy

White Cover/Kent
White Meidiland
Yellow Fairy
krzaczaste, parkowe

ADR, karminowa rabatowa, 60cm, b. zdrowa,
kwitnie ciągle, liście drobne błyszczące, odporne
na choroby
1m, biało-wiśniowa, b. dekoracyjna, rozkrzewiona,
kulisty pokrój, bardzo odporna na choroby i mróz
50cm, ciemno bordowa, rabatowa, kwiaty b.
trwałe, w dużych bukietach, wyprostowane,
kwitnie ciągle. Jedna z tzw. czarnych róż.
90cm, floribunda, pomarańczowo-różowa, zapach
goździków
ADR; 50cm; różowa, pełna, bardzo zdrowa, trwałe
kwiaty. Do donic i na przód rabaty.
Bezproblemowa.
60cm, różowo-żółta, kwitnie ciągle, odporna na
choroby I mróz,
150cm; różowa Floribunda, półpełna, zapach
dzikiej róży
50cm, różowa floribunda. Pełne rozetowe kwiaty w
typie starych róż, pachnące, bardzo dekoracyjne!
Powtarza całe lato. Rarytas!
Zdrowa róża okrywowa, czerwone drobne kwiaty
w bukietach, kwitnie ciągle do mrozów, wys. 50cm
80cm, bordowe, pełne, odporna na choroby i
mróz!
60-100 cm; różowo-koralowe, pełne, bardzo
trwałe kwiaty 8cm, do donic i na rabaty!
50 cm; biała/kremowa, pełna, trwały kwiat, zdrowa
ADR, różowa rabatowa, bardzo trwałe i zdrowe
kwiaty w bukietach, 50cm wysokości,
60cm; porcelanowo różowa, półpełna, kwitnie
ciągle w dużych bukieatch, pędy wyprostowane,
zdrowa,
60 cm; piżmowa róża okrywowa/rabatowa,
różowa, pełna, drobnokwiatowa, niezawodna i
odporna na mróz i choroby! Kwitnie ciągle do
mrozów!
60cm, biała rabatowa, niezawodna, kwitnie ciągle,
znosi słabe gleby i półcień, mrozoodporna!
60cm, biała, duże pełne kwiaty w bukietach,
sztywne pędy, powtarza kilka razy.
50cm, żółta okrywowa, drobne kwiatki w
bukietach,
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Boogie-Woogie
Dr Eckener
Frau Dagmar Hastrup

Gelbe Dagmar Hastrup
Gipsy Boy (Geschwind)

Maigold

Nevada
Pirouette

Rotes Meer
Roseraie de Í Hay
Westerland
pnące
Alchymist

Bobby James
Compassion

Flammentanz
Gloria Dei Climbing
Laguna
Maritim
Mushimara

1,8m różowa, obficie kwitnie w bukietach,
rozkrzewiona, odporna, łatwa w uprawie!
2m. Przepiękna róża parkowa rugosa, kwiat
brzoskwiniowy, pełny. Mrozoodporna. Rarytas!
1,5m rugosa, mrozoodporna -30 jasno różowa,
silnie pachnie, odporna na choroby! Powtarza
kwitnienie! Rarytas!
Żółta rugosa! Oryginalna barwa kwiatów! 1,5m
wysokości, mrozoodporna , rarytas!
1,8m, ciemne purpurowe kwiaty z żółtym środkiem
pylników, wyjątkowo mrozoodporna do -40, tzw.
Terminatorka, r. burbońska, pachnąca!
ADR, 2m, żółto-morelowa parkowa, rozłożysta,
pachnąca, kwitnie najwcześniej w V,
mrozoodporna!
Kremowa, mrozoodporna , 2m wysokości, lekko
powtarza kwitnienie.
1,7m łososiowo-różowa, kwitnie w dużych
bukietach, niewymagająca, odporna na choroby i
mróz.
Czerwona rugosa, mrozoodporna-37 kwitnie
ciągle, 1m
Najsilniej pachnąca i najpiękniejsza rugosa! pełne
purpurowe kwiaty, powtarzająca. Rarytas!
2m bursztynowa, klasyczna róża, silnie rośnie,
powtarza kwitnienie, bardzo lubiana odmiana!
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Morelowo-kremowa, silna, odporna, pachnąca,
3,5m; kwiaty bardzo pełne; kwitnie na początku
lata bardzo obficie!
3m rambler, białe, pachnące kwiaty w bukietach,
zdrowa
ADR, 3,5 m; kwiat duży i pełny, wysoka róża o
łososiowo-różowej barwie i silnym zapachu,
zdrowa i mrozoodporna
Czerwona, bardzo silnie rośnie, mrozoodporna, 4m
Kremowo-różowa, duże kwiaty, pnąca forma „róży
pokoju” Peace, 3m wysokości, zdrowa;
2m, amarantowa, pełna, obficie kwitnie i pachnie,
powtarzająca. Bardzo dekoracyjna odmiana!
Karminowa, duże, pełne, bardzo trwałe, pachnące
kwiaty, 2m wysokości
Ciemno czerwone/bordowe, duże kwiaty,
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New Dawn
Perennial Blue
Perennial Blush
Probuzení /Awakening
(Bohm)
Rambling Rector
Rosarium Uetersen
donica
Rudolf Joseph Geschwind

Sympathie
Veilchenblau

White New Dawn
Eden Rose

powtarza kwitnienie, 2,5m
Porcelanowe kwiaty o romantycznym uroku, silny
wzrost, powtarza kwitnienie, mrozoodporna, 3,5m;
2m fioletowa parkowa/pnąca, kwiaty w dużych
bukietach, powtarza kwitnienie,
2m biało-różowa, kwitnie w bukietach drobnych
kwiatów, powtarza kwitnienie.
3m łososiowo różowy sport New Dawn, silny
zapach, powtarza kwitnienie
3m rambler, drobne białe kwiaty w bukietach, silny
zapach
Różowa, silna parkowa/pnąca, kwiaty w b. dużych
bukietach, powtarza kwitnienie, zdrowa, 2m,
2m r. pnąca, wiśniowa, pachnąca, piękne, bardzo
pełne kwiaty w kształcie rozety. Powtarza
kwitnienie. Nowość!
Czerwona, silnie rośnie, powtarza kwitnienie, 2,5m
Fioletowy rambler, duże bukiety drobnych
kwiatów, kwitnie na początku lata bardzo obficie,
3,5m
Biała siostra New Dawn, powtarza kwitnienie, 2,5m
2m, parkowa/pnąca romantyczna róża kremoworóżowa, pełna, powtarzająca o uroczych kwiatach!

Poza powyższą listą są dostępne jeszcze:
róże piżmowe po 22zł/szt:
Ballerina,
Cornelia,
Moonlight,
Puccini
Heavenly Pink
Neige d’Ete
Bouquet Parfait
Guirlande d’Amour
oraz:
Empress Josephine 22zł
Tuscany Superb
22zł
Alexander McKenzie13zł
Bobby James
22zł
Rose de Resht
13zł
Martha
13zł
Kosmos
22zł
Larissa
18zł
Boule de Neige
13zł
Cardinal de Richelieu13zł
Victor Verdier
13zł
Comte de Chambord13zł
John Cabot
18zł
Louise Odier
13zł
Variegata di Bologna 25zł
Ghislaine de Feligonde 13zł
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Henri Martin
Ispahan

13zł
25zł

