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Lp.

Wys.
szczepienia
w cm

Odmiana
Bonica (popularna, niezawodna odmiana
wielokwiatowa w kolorze czysto różowym, bardzo
1 obficie kwitnąca do późnej jesieni)
60-70
Schneeflocke® (‘płatek śniegu’, bardzo zdrowa, biała
odmiana okrywowa, o półpełnych, uroczych kwiatach i
2 delikatnie przewieszających się pędach).
60-70
Swany (odmiana okrywowa, o pełnych, śnieżno białych
kwiatach, delikatnym zapachu i przewieszających się
3 pędach, kwitnie do późnej jesieni)
60-70
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Aspirin Rose® (porcelanowo biała odmiana typu
okrywowego, o delikatnie zwisających pędach, kwitnąca
całe lato)
Burgund (odmiana wielkokwiatowa, pięknie pachnąca,
o dużych, aksamitnych, pełnych kwiatach, w kolorze
głębokiej czerwieni)
Candlelight® ( złocisto żółta odmiana nostalgiczna, o
dużych, kulistych kwiatach, pięknie pachnących, długo
utrzymujących się na krzewie).
Doris Tystermann (wielkowiatowa odmiana, o
pachnących, dużych kwiatach, w atrakcyjnym kolorze
mandarynki)
Duftfestival® (odmiana wielkokwiatowa, o dużych,
imponujących, czerwonych kwiatach i bardzo silnym
zapachu)
Kimono (odmiana wielokwiatowa, o dużych, pełnych,
łososiowo różowych kwiatach, mocnym, przyjemnym
zapachu i długim i obfitym kwitnieniu)
Novalis® (odmiana wielokwiatowa, o delikatnych
kwiatach w liliowo błękitnym odcieniu, bardzo odporna
na choroby )
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Parole® (odmiana tworząca bardzo duże kwiaty w
kolorze różowofioletowym, o silnym zapachu i zdrowych
liściach)
Passion Forever® (wielokwiatowa odmiana, o
różowych, bardzo trwałych, rozetkowatych kwiatach i
silnym owocowym zapachu)
Rotilia® ( odporna na upały, deszcz i choroby odmiana
wielokwiatowa, o szkarłatnoczerwonych kwiatach i
obfitym i długim kwitnieniu)
Schneewittchen® syn.Iceberg® (prawie bezkolcowa
odmiana parkowa, o białych, delikatnych kwiatach, lekko
zwisających pędach i miodowym zapachu)
Sunny Sky® (morelowożółta odmiana wielkokwiatowa,
o pięknych, trwałych kwiatach i owocowym zapachu)
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Maria Antoinette® ( odmiana nostalgiczna typu
rabatowego, o pełnych wdzięku kwiatach w kolorze
16 kości słoniowej i owocowo korzennym zapachu)
100-120
Maria Curie® (odporna na choroby grzybowe odmiana
rabatowa, wielokrotnie kwitnąca, o pachnących
17 goździkami, morelowych kwiatach)
100-120

New Dawn (odmiana kaskadowa o półpełnych kwiatach
w kolorze porcelanowo różowym, mało wymagająca,
18 dobrze radząca sobie w półcieniu)
140
Perennial Blush® (śliczna odmiana kaskadowa o
drobnych, pachnących, półpełnych kwiatach o perłowym
19 odcieniu, odporna i szybko rosnąca)
140
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Buff Beauty (odmiana o długich pędach i niewielkich,
zebranych w bukiety złoto kremowych kwiatach o
mocnym, pięknym zapachu)
Ghislaine de Feligonde (odmiana o długich pędach,
obsypanych morelowo kremowymi, delikatnie
pachnącymi kwiatami zebranymi w bujne kiście)
Red Cascade (róża kaskadowa, miniaturowe, czerwone,
bardzo pełne kwiaty, tworzą niewielkie bukiety,
opadające pięknymi girlandami ku ziemi)
Super Dorothy (róża kaskadowa, o niewielkich,
malinowych, bardzo licznych kwiatach i długich,
przewieszajacych się pędach)
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