OFERTA WIOSNA / LATO 2018
Nasza szkółka zajmuje się produkcją krzewów róż od 1980 roku, a rodzinne tradycje
kontynuuje już następne pokolenie. Uprawa róż to nie tylko nasza profesja, to także wielka
pasja i miłość. Dokładamy wszelkich starań, aby wieloletnia wiedza i doświadczenie
przekładały się na wysoką jakość sprzedawanych roślin. W naszej ofercie znajdą Państwo
odmiany licencjonowane firm takich jak W.Kordes’ Söhne, Rosen Tantau, David Austin,
Lens i Meilland, największą w Polsce kolekcję róż historycznych, wytrzymałe i pełne
wigoru odmiany naturalne, odmiany kanadyjskie oraz poszukiwane przez klientów róże o
płatkach i owocach nadających się na przetwory. Co roku wprowadzamy też ciekawe
nowości z wiodących firm hodowlanych, takie jak róże miododajne - BIENENWEIDE®,
miniaturowe odmiany pnące STARLET ROSEN® wyhodowane przez firmę Rosen Tantau
oraz seria róż PARFUMA® firmy Kordes.
W tym sezonie pojawiła się w ofercie nowa grupa róż firmy Rosen Tantau ROKOKO®ROSES (NOBLESSE®SPRAY ROSES). Ta wyjątkowa kolekcja łaczy cechy wielu
grup róż. Charakteryzuje się średniej wielkości bardzo pełnymi, kulistymi kwiatami, licznie
zebranymi na gałązce, doskonałą odpornością na choroby i wspaniałym wigorem.
Róże ROKOKO są idealnym dopełnieniem rabat mieszanych i świetnie komponują się z
bylinami. Efektownie prezentują się w wazonach i kompozycjach florystycznych. Ich
wizerunek ma szansę stać się ponadczasowym motywem różanym. Nowe odmiany w
ofercie oznaczone są symbolem
Jesienią i wczesną wiosną sprzedajemy róże z odkrytym korzeniem i w doniczkach,
natomiast od końca kwietnia przez cały sezon wyłącznie krzewy w pojemnikach.
Opisy i zdjęcia róż, oraz wszelkie wskazówki dotyczące sadzenia i pielęgnacji, znajdą
Państwo na naszej stronie internetowej www.rosarium.com.pl.
Informacje dotyczące cen i sposobu składania zamówień podajemy w załączonym cenniku.
W razie potrzeby służymy też radą i pomocą. Zapytania proszę kierować na adres mailowy
szkółki lub pod nr
tel.+48 509 465 891, +48 509 465 893, +48 61 287 39 50
Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą i życzymy udanych zakupów !

Róże naturalne (dzikie) i ich mieszańce:
l.p.

Odmiana

Barwa kwiatów

Wielkość i rodzaj
kwiatów

Zapach Kwitnienie

Wys./
Szer. [m]

Mrozoodporność

Dostępność
odkryty
Dodatkowe informacje
korzeń/donicz
ka
odkryty
Jedna z najwcześniej kwitnących odmian, pokryta

++

1x, V

2,0 – 2,5 /
1,8 - 3,0

-35ºC

korzeń /
doniczka

++++

powtarza

2,0 - 3,0 /
2,0

-30°C

doniczka

12 cm, półpełne

+++

powtarza

1,5 - 2,5 /
2,0

-34°C

nie ma

biała z różowym cieniem

6 - 7 cm, półpełne

+++

powtarza

1,2 - 1,5 /
1,2

-30°C

nie ma

5 Harison’s Yellow

złoto żółta

6 – 7 cm, półpełne

++

1x, V/VI

1,2 – 2,0 /
1,5

-30°C

nie ma

6 Juhannusruusu

biało kremowa

4 - 7 cm, podwójne

+++

1x, VI/VII

1,5 / 0,7

-34°C

nie ma

7 Karpatia ( Rosa pomifera)

różowa

4 - 6 cm, pojedyncze

-

1x V/VI

2,0 / 1,5

-34°C

doniczka

Kazanlik (Rosa damascena
8 'Trigintipetala')

jasno różowa

5 cm, półpełne

++++

1x, VI

1,5 – 2,0 /
1,2 - 1,8

-32ºC

nie ma

9 Mariage Parfait

purpurowo różowa

8 - 10 cm, półpełne

++++

powtarza

1,5 - 2,0 /
1,2

-30°C

doniczka

-32ºC

1 Canary Bird (Rosa xanthina)

żółta

4 cm, pojedyncze

2 Conrad Ferdinand Meyer

srebrzysto różowa

8-10 cm, pełne

3 Dr Eckkner

miedziano żółta

4 Fimbriata

10 Rosa californica

jasno różowa

4-5 cm, pojedyncze

++++

1x, IV-V

1,0 - 2,0 /
1,5

11 Rosa canina, róża dzika

biało różowa

3 - 4 cm, pojedyncze

+++

1x, V

2,0 – 3,0 /
2,0 - 3,0

-32°C

odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

12 Rosa damascena ‘Koszuty’

różowa

6- 8 cm, pełne

++++

1x, VI

1,2 – 1,5 /
1,5

-32ºC

doniczka

ogromną ilością niewielkich, kanarkowych kwiatów,
wygląda wręcz zjawiskowo.
Wspaniała odmiana o przepięknych, słodko pachnących
kwiatach, tworzy okazałe, kolczaste krzewy o
czerwonawych pędach, drugie kwitnienie często bardziej
efektowne, choć mniej obfite.
Mieszaniec Rosa rugosa , tworzy masywne, silne,
kolczaste krzewy. Kuliste, półpełne kwiaty tej odmiany o
zapachu róż stulistnych, mają tendencję do różowienia.
Odmiana nadająca się na zwarte żywopłoty.
Krzepka i zdrowa odmiana, mieszaniec Rosa rugosa, o
kwiatach postrzępionych, przypominających goźdzki.
Kwitnienie powtarza umiarkowanie i ma niewielkie
wymagania.
Bardzo odporna na złe gleby, kwitnie wcześnie,
nadzwyczaj obficie, okrywając się niezliczoną ilością
uroczych, wiosennych kwiatów.
R.spinosissima pochodząca z Finlandii, dokąd trafiła
przed 1800 r z carskiej Rosji, niezwykle popularna i
lubiana w tym kraju ze względu na niewielkie wymagania
i wczesne, obfite i prześliczne kwitnienie.
Róża jabłkowata, o nieprzeciętnie dużych, bardzo
wartościowych owocach, bogatych w witaminy. Wcześnie
i obficie plonująca, doskonała na przetwory.
Bułgarska róża olejkowa, pochodząca sprzed 1612 r.,
uprawiana w dolinie Kazanłyk do produkcji olejku
różanego, o niezwykle intensywnym zapachu, łatwa w
uprawie, dość odporna na mróz i choroby.
Mieszaniec R. rugosa o pięknym zapachu dzikich róż.
Bardzo wcześnie, bo już w maju, rozpoczyna kwitnienie,
dobrze udaje się na trudniejszych stanowiskach i jest
całkowicie odporna na choroby.
Wyjątkowo żywotna i odporna odmiana, o kwiatach
pachnących cynamonem i goździkami. Jej owoce są
bogatym źródłem wit. A, C i E, flawonoidów i innych
aktywnych biologicznie związków blokujących rozwój
komórek nowotworowych.
Róża dzika znana jako szypszyna, lub 'róża psia', kwitnie
bardzo obficie w kwietniu; owoce nadają się na wina i
nalewki.
Róża znaleziona w starym parku przy Muzeum Ziemi
Średzkiej w Koszutach, łączy wszystkie walory róż
damasceńskich przy doskonałej odporności na mróz.
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Rosa hugonis (Rosa xiantina f.
13 hugonis)

1x, V

1,0 - 3,0 /
1,5 - 3,0

siarkowo żółta

5 cm, pojedyncze

-

-32ºC

doniczka

14 Rosa pendulina ‘Harstad’

ciemno różowa

4 cm, pojedyncze

++

1x, VI

2,5 / 2,0

-32°C

doniczka

Rosa pteragonis (The
15 Cambridge Rose)

jasno żółta z kremowym
oczkiem

5 cm, pojedyncze

++

1x, V

2,0 - 5,0 /
2,5 - 3,0

-32°C

nie ma

16 Rosa roxburghii

biało liliowo różowa

7 – 8 cm, pojedyncze

++

1x, VI

0,8 – 1,5 /
1,5

-32°C

nie ma

17 Rosa rubiginosa, róża dzika

różowy

4-5 cm, pojedyncze

+++

1x, V

2,5 - 3,0 /
2,5

-32°C

doniczka

Rosa rubrifolia ‘Nova’ ( syn.
18 Rosa glauca)

ciemno różowa

4 cm, pojedyncze

-

1x, VI

1,2 – 2,0/
2,0

-32°C

19 Rosa rugosa 'Adam Chodun'

różowo liliowa

10 cm, półpełne

++++

powtarza

1,2 – 1,5 /
1,2

-32°C

nie ma
odkryty
korzeń /
doniczka

20 Rosa rugosa 'Agnes'

bursztynowo żółta

7 – 8 cm, pełne

++++

1x, VI, słabo
powtarza

1,5 / 1,5

-32ºC

doniczka

21 Rosa rugosa 'Belle Poitevine'

fuksjowo różowa

8 - 10 cm, półpełne

++++

powtarza

1,2 - 1,8 /
1,5

-35°C

Rosa rugosa 'Blanc Double de
22 Coubert'

biała

7 - 9 cm, półpełne

++++

powtarza

1,2 – 1,8 /
1,5

-32°C

23 Rosa rugosa 'Dagmar Hastrup'

srebrzysto różowa

8 - 10 cm, pojedyncze

+++

powtarza

1,0 - 1,0 /
1,5

-32°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

Rosa rugosa 'Dwarf
24 Pavement'®

liliowo różowa

8-10 cm, półpełne

++++

powtarza

0,9 / 1,2

-32°C

doniczka

25 Rosa rugosa 'F.J.Grootendorst'

karminowo fioletowa

3 - 4 cm, pełne

++

powtarza

1,2 - 1,9 /
1,2

-37°C

Rosa rugosa 'Grootendorst
26 Supreme'

ciemno czerwona

4 cm, pełne

-

powtarza

-37°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

27 Rosa rugosa 'Hansa'
Rosa rugosa 'Kaiserin des
28 Nordens'

ciemno różowa

10 cm, pełne

++++

powtarza

8 cm, półpełne

+++

29 Rosa rugosa 'Kórnik'

biała

10 cm, pełne

++++

różowo fioletowa

-40°C

doniczka

powtarza

1,2 / 1.5
1,2 – 2,0 /
1,5
1,2 – 1,5 /
1,5

-34°C

doniczka

powtarza

1,2 – 1,5 /
1,5

-32°C

doniczka

Dzika róża pochodząca z Chin, jedna z nawcześniej
kwitnących w naszym klimacie, wygląda zjawiskowo,
obsypana masą subtelnych, żółtych kwiatów.
Róża alpejska, bardzo odporna na mróz, ciekawa ze
względu na dekoracyjne, czerwone pędy i owoce.
Wcześnie i obficie kwitnąca krzyżówka R.sericea i
R.hugonis , o wiosennych, wesołych, żółtych kwiatach i
delikatnym zapachu dzikich ziół.
Przywieziona z ogrodu botanicznego w Kalkucie w 1814
r.; ciekawostka o dekoracyjnych owocach
przypominających kasztany.
Róża dzika, silnie rosnąca, kolczasta, o wyraźnym,
jabłkowym zapachu liści i pędów, tworzy niewielkie
owoce.
Bardzo odporna, mało wymagająca odmiana, o
bordowych pędach i kolcach; jesienią tworzy liczne
owoce; doskonała na żywopłoty i trudne stanowiska.
Odmiana łącząca cechy R. rugosa 'Hansa' i 'Moje
Hammarberg', o nieco jaśniejszych kwiatach, odporna na
choroby i mróz, doskonała na konfitury.
Przy wszystkich zaletach róży pomarszczonej, ma
oryginalną i nietypową barwę kwiatów; dobrze znosi
nasłonecznione miejsca i cudownie pachnie.
Wspaniała R.rugosa o dużych kwiatach pojawiających
się przez całe lato i nadzwyczajnie silnym zapachu, przy
sprzyjającej pogodzie wyczuwalnym z odległości kilku
metrów.(1894 r.)
Odmiana całkowicie mrozoodporna, niewymagająca;
kwitnie od maja aż do mrozów, tworzy pomarańczowe,
duże owoce. (1892 r)
Odmiana bardzo popularna ze względu na stosunkowo
niewielkie rozmiary, dobrą odporność i duże owoce
nadające się na cele spożywcze.
Odmiana dobrze tolerująca słabsze gleby, odporna na
choroby, nadaje się na szpalery, skarpy i nasadzenia
miejskie, znosi zasolenie i tworzy dekoracyjne owoce.
Tworzy kwiaty podobne do goździków, o karbowanych
brzegach płatków. Wytrzymała i bardzo odporna na
choroby, mróz, zacienienie i słabe gleby.
Kolejna wersja kolorystyczna rugosy o goździkowych
kwiatach. Zebrane w gęste kwiatostany, liczące do 30
sztuk, osadzone są na sztywnych , kolczastych pędach.
Odmiana odporna na wszelkie niedogodności. Zarówno
wonne płatki, jak i duże owoce nadają się na przetwory.
Pierwotna nazwa - Caryca Północy; ciemniejsza od odm.
‘Hansa’, niezwykle odporna na mróz i choroby.
Róża pomarszczona o pełnych, białych kwiatach,
nadających krzewom subtelnego wyglądu. Jedna z
niższych odmian R.rugosa, uzyskana w Arboretum w
Kórniku. Tworzy dekoracyjne owoce.

3

Rosa rugosa 'Moje
32 Hammarberg'

ciemno różowa

33 Rosa rugosa 'Pink Grootendorst' różowa

34 Rosa rugosa 'Red Dagmar'

karminowo różowa

35 Rosa rugosa 'Red Foxi'

fioletowo różowa

36 Rosa rugosa 'Ritausma'

biała z różowymi smugami

10 cm, pełne

++++

powtarza

3 - 4 cm, pełne

++

powtarza

1,2 – 1,5 /
1,5
1,2 – 1,9 /
1,2

5 - 6 cm, pojedyncze

++++

powtarza

6 cm, półpełne

++++

10 cm, pełne

++++

-37°C

doniczka

-32°C

doniczka

1,0 - 1,2 /
1,0

-40°C

doniczka

powtarza

0,6 - 0,7 /
0,3 - 0,5

-32°C

doniczka

powtarza

1,2 – 1,8 /
1,5

-40°C

doniczka

-32°C

38 Rosa rugosa 'Rotes Meer'

czerwono fioletowa

6 - 8 cm, półpełne

++++

powtarza

1,0 – 1,2 /
1,2

-37°C

odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

Rosa rugosa 'Scarlet
39 Pavement'®

ciemno różowa

7 - 8 cm, półpełne

++++

powtarza

1,2 / 1,5

-32°C

doniczka

40 Rosa rugosa 'Schnee Eulee'®

biała

6 - 7 cm, pełne

++++

powtarza

0,7 - 0,9 /
0,7

-32°C

doniczka

7 - 8 cm, półpełne

++++

powtarza

1,0 / 1,2

-32°C

doniczka

3 - 4 cm, pełne

++

powtarza

-32°C

doniczka

3 - 5 cm, pojedyncze

++

1x, V

1,2 - 2,0
/1,2
2,0 – 3,5 /
2,0

-32°C

nie ma

4 - 5 cm, pojedyncze

++

1x, V

1,2 - 1,5 /
0,8 - 1,2

-32°C

nie ma

biało kremowa z żółtymi
pręcikami

3 cm, pojedyncze

++

1x, IV/V

0,3 - 0,5 /
0,5 - 0,8

-32°C

nie ma

biało kremowa z żółtymi
pręcikami

7 - 8 cm, pojedyncze

++

1x, V/VI

2,5 / 2,0

-35°C

doniczka

37 Rosa rugosa 'Roseraie de L'Hay' szkarłatno fioletowa

41 Rosa rugosa 'Snow Pavement'® biało liliowa
Rosa rugosa 'White
42 Grootendorst'
biała
Rosa sericea ‘Pteracantha’, róża
43 czteropłatkowa
biała z żółtym środkiem

44 Rosa spinosissima 'Red Nelly'

45 Rosa spinosissima 'Repens'
Rosa spinosissima var. altaica
(syn. Rosa pimpinellifolia var.
46 Grandiflora)

szkarłatna z żółtym
oczkiem

12 cm, pełne

++++

powtarza

1,8 - 2,5 /
1,5

Posiada wszystkie zalety róży pomarszczonej, jest nieco
niższa od odm. Hansa, ale równie doskonała na
przetwory i nalewki.
Różowa wersja F.J. Grootendorst o kwiatach podobnych
do goździków.
Czerwony 'sport' Dagmar Hastrup, o słodkiej woni,
przyciągającej pszczoły. Niewysoka rugosa,stosowana do
zadarniania i okrywania trudnych stanowisk.
Mieszaniec Rosa rugosa z serii Cityflor®, odmiana
odporna i wytrzymała, o pachnących kwiatach i
atrakcyjnych owocach.
Odmiana pochodząca z Łotwy, wyjątkowo odporna na
choroby i mróz. Piękne porcelanoworóżowe kwiaty
pojawiają się przez cały sezon, zachwycając subtelnym
wdziękiem. Nie tworzy owoców.
Powszechnie uważa się, że jest to najlepsza i
najpiękniejsza odmiana Rosa rugosa, o niezwykle
aromatycznych płatkach nadających się na konfitury i
równie wartościowych owocach.
Jedna z niższych odmian R. rugosa o szczególnie dużych
owocach, całkowicie odporna na choroby, często
wykorzystywana do zadarniania.( ADR)
Podobnie jak pozostałe odmiany z tej grupy jest odporna
na mrozy, choroby, słabe gleby oraz zasolenie podłoża,
nadaje się na nasadzenia miejskie, skarpy itp.
Mieszaniec Rosa rugosa z serii Cityflor®, o
śnieżnobiałych, pachnących kwiatach, często
wykorzystywana do zadarniania trudnych stanowisk.
Tworzy krzewy o regularnym pokroju, o cechach i
odporności podobnej jak inne odmiany z tej grupy,
wykorzystywana jako róża okrywowa.
Biały 'sport' odm. Pink Grootendorst, o postrzępionych
kwiatach przypominających goździki, nadzwyczaj
odporna na choroby i zacienienie; toleruje słabe gleby.
Odmiana atrakcyjna ze wzgędu na efektowne,
czereśniowoczerwone kolce i czerwone owoce.
Pochodząca z Finlandii, zakwita wczesną wiosną
uroczymi, szkarłatnymi kwiatkami ze złocistym oczkiem.
Niewielkie liście przebarwiają się jesienią i są ładnym
tłem dla drobnych, czarnych owoców.
Bardzo odporna odmiana o płożących się pędach,
pokrytych w czasie kwitnienia girlandami drobnych
kwiatków wabiących pszczoły.
Odmiana opisana po raz pierwszy 300 lat temu,
przywieziona do Europy przed 1820 r z zimnego Ałtaju
(Syberia), stosowana do nasadzeń naturalistycznych.
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Róże historyczne:
l.p.

Odmiana

Barwa kwiatów

Wielkość i rodzaj
kwiatów

Zapach Kwitnienie

Wys./
Szer. [m]

Mrozoodporność

Dostępność
odkryty
Dodatkowe informacje
korzeń/donicz
ka
Róża francuska o rozetowych, pełnych, purpurowych

8-10 cm, b.pełne

++++

1x, VI

1,0 - 1,2 /
0,9

-32°C

doniczka

2 Baronne Adolphe de Rothschild różowa

10 cm, pełne

+++

powtarza

1,2 - 1,8 /
0,9

-29°C

doniczka

Bicolor (syn. Austrian Cooper)
3 (Rosa foetida )

miedziano czerwona

7 cm, pojedyncze

-

1x, VI

1,5 – 2,0 /
1,2

-32°C

doniczka

4 Blanc de Vibert

biała

3 - 5 cm, pełne

++++

powtarza

0,9 - 1,2 /
0,9

-29°C

5 Blush Damask

jasno różowa

8 cm, pełne, kuliste

++++

1x, VI

0,9 - 2,0 /
1,2

-30ºC

nie ma
odkryty
korzeń /
doniczka

6 Boule de Neige

biała

7 cm, pełne, kuliste

+++

powtarza

0,9 – 1,5 /
1,0

-27°C

doniczka

7 Camaïeux (Rosa gallica )

purpurowa z białymi
paskami

7 - 8 cm, pełne

+++

1x, VI

1,0 - 1,2 /
1,0

-29°C

doniczka

Cardinal de Richelieu
8 (Rosa gallica )

purpurowo czerwona

11 cm, pełne

++++

1x, VI

1,2 /
0,6 - 0,9

-34°C

doniczka

-32°C

doniczka

-34°C

nie ma

1 Ambroise Paré (Rosa gallica )

ciemno purpurowa

Celeste, syn. Rosa Aurora
9 Poniatowska (Rosa alba )
jasno różowa
Charles de Mills
( Rosa
10 centifolia )
purpurowo czerwona

7 cm, pełne

+++

1x, VI

8 cm, b. pełne

+++

1x, VI

2,0 /
1,2 - 1,5
1,0 – 1,8 /
1,2 - 1,5

11 Comte de Chambord

różowa

10 cm, pełne

+++

powtarza

0,9 – 1,5 /
1,0

-32°C

doniczka

12 Coupe d'Hébé

różowo wiśniowa

10 cm, pełne

++++

1x, VI/VII

1,5 - 2,5 /
1,5

-29°C

doniczka

1 x VI

1,0 - 1,5 /
0,9

-29°C

odkryty
korzeń /
doniczka

1 x VI

1,2 - 1,8 /
0,9

-32°C

odkryty
korzeń /
doniczka

Duchesse de Angouléme (Rosa
13 gallica )

jasno różowa

14 Duchesse de Berry

różowa z ciemniejszym
środkiem

9 cm, pełne

8 - 10 cm, pełne

++++

++++

kwiatach z białymi przebarwieniami.Róża mało
wymagająca, o pięknym zapachu zapachu. (1846r.)
Urocza odmiana o przyjemnej woni i bardzo pełnych
kwiatach, odporna na choroby i zacienienie, kwitnienie
powtarza z różną intensywnością. (1868r.)
Odmiana, która pojawiła się w Europie w XVI wieku,
kwitnie długo i obficie w maju/czerwcu, nadzwyczaj mało
wymagająca, dobra do naturalnych ogrodów.
Róża portlandzka o białokremowej barwie, dość rzadkiej
w tej grupie róż, kwitnienie powtarza niezbyt obficie i
dobrze znosi niskie temperatury. (1847r.)
Róża nieznanego hodowcy XVIII w, znaleziona w
Helsinkach, przetrwała do dziś w starych, angielskich
ogrodach, dobrze toleruje najtrudniejsze warunki.
(syn. 'Snowball')Róża burbońska, parkowa, o delikatnych
i pełnych wdzięku kulistych kwiatach zebranych w grona.
(1867r.)
Dwubarwna odmiana, wytrzymała i odporna, nadaje się
do sadzenia zarówno na nieformowane żywopłoty, jak i
jako soliter. Dobrze znosi półcień. (1826r. -1830r.)
Odmiana prawie bez kolców; dobrze rośnie na gorszych
glebach i pełnym słońcu, nadaje się do ogrodów o
charakterze zabytkowym. (1840r.)
Pełna uroku Rosa alba niewiadomego pochodzenia, o
delikatnych kwiatach ładnie skomponowanych ze
srebrzystym ulistnieniem, do sadzenia w grupach lub
pojedynczo, dobrze znosi półcień. (koniec XVIII w.)
Róża parkowa, odporna na choroby i mróz, znosi gleby
gorszej jakości, ma piękne 'starodawne' kwiaty (1790r.)
Niewielka róża parkowa, mało wymagająca, pachnąca,
doskonale nadaje się do ogrodów o zabytkowym
charakterze (1860r.)
Róża burbońska, o dużych, pięknie pachnących kwiatach i
smukłym, wyprostowanym pokroju, często prowadzona
jako odmiana pnąca.(1840r.)
Odmiana wyhodowana we Francji w 1821r. przez Jean Pierre Viberta. Czarująca róża o perłoworóżowych,
miseczkowatych kwiatach i odurzającym zapachu.
Kwitnie raz w sezonie, za to niezwykle obficie.
Krzewy tej francuskiej odmiany rosną dość silnie, a pędy
są prawie bezkolcowe. Rozetowe kwiaty, o silnym
cytrusowym zapachu, mają efektowną jaśniejszą
obwódkę. (Vibert, 1818 r.)
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15 Duchesse de Montebello

jasnoróżowa

8 - 10 cm, pełne

++++

1 x VI

1,0 - 1,5 /
0,8

-32°C

doniczka

16 Duchesse de Rohan

różowa, brzegi płatków
wiśniowe

8-10 cm

++++

powtarza

1,0 / 0,8

-29°C

doniczka

17 Empress Josephine

różowa

10 cm, pełne i
półpełne

++

1x, VI/VII

18 Fantin Latour (Rosa centifolia )

ciemno różowa, jaśniejąca

8-10 cm, pełne

++++

19 Felicité Permantier (Rosa alba ) jasno różowa

6 - 7 cm, pełne

20 Frau Karl Druschki

biała

12 cm, pełne

Great Maiden’s Blush (Rosa x
21 alba )

mleczno różowa

22 Henri Martin (Rosa centifolia )

-37°C

doniczka

1x, VI/VII

1,2 - 1,5 /
1,0
1,5 - 2,0 /
1,2

-32°C

doniczka

++++

1x, V/VI

1,2 - 1,3 /
0,9

-29°C

doniczka

-

powtarza

1,8 - 2,0 /
1,2

-29°C

doniczka

8 - 10 cm, bardzo
pełne

++++

1x, VI

ciemno różowa do liliowej

8 cm, pełne

++++

23 Hurdalsrose (Rosa alba )

różowa

7 cm, półpełne

24 Ipsilante

lawendowo różowa

25 Ispahan

-35°C

doniczka

1x, VI

1,5 – 2,5 /
1,5
1,8 /
1,2 - 1,5

-30°C

doniczka

++

1x, VI

2,5 – 3,0 /
2,5

-37°C

doniczka

8 - 10 cm, pełne

++++

1x, VI / VII

1,0 - 1,5 /
0,9

-35°C

doniczka

różowa

9 cm, pełne

+++

1x, VI/VII

1,5 /
0,6 - 1,5

-29°C

doniczka

Jacques Cartier (Marchessa
26 Bocella)

jasno różowa

10 cm, pełne

++++

powtarza

1,0 – 1,2 /
1,0

-32°C

doniczka

27 Jacques Cartier White

kremowo biała

10 cm, pełne

++++

powtarza

1,0 - 1,5/
0,9

-32°C

doniczka

28 Jeanne de Montfort

lawendowo różowa

8 - 10 cm, pełne i
półpełne

++++

słabo
powtarza

1,9 - 3,0 /
1,5

-29°C

doniczka

29 Jowita

różowa z cimniejszymi
smugami

8 cm, pełne

++++

1x, VI

1,0 - 1,7

-29°C

doniczka

30 Kawkasskaja (Rosa gallica )

purpurowofioletowa

6 - 8 cm, pełne

+++

1x, VI - VII

1,0 - 1,5 /
1,0

-32°C

doniczka

Bardzo cenna i urodziwa róża francuska, o pięknych
miseczkowatych kwiatach, odurzającym zapachu i dość
silnym wzroście. Dobrze znosi półcień i słabsze gleby.
Polecana dla rejonów o surowszym klimacie. (1824 r.)
Róża portlandzka, bardzo odporna, polecana do
półcienia, tworzy szerokie rozłożyste krzewy, doskonale
wytrzymująca mrozy, niezwykle efektowna.
Jedna z najpiękniejszych róż francuskich, o prawie
bezkolcowych pędach i niewielkich wymaganiach,
kwitnie nadzwyczaj obficie przez kilka tygodni. (1815r.)
Odmiana francuska, nazwana imieniem malarza róż,
silnie pachnąca, znosi cień i słabe gleby (1800r.)
Odmiana długo kwitnąca (6 tygodni), o silnym
korzennym zapachu, mało wymagająca, nadaje się do
małych ogrodów i pojemników. (1836r.)
Nazywana Królową Śniegu ze względu na dostojny pokrój
krzewu i śnieżnobiała barwę kwiatów, ulubiona róża
angielskiego króla Edwarda, nadaje się do cięcia.
Bardzo stara, odporna na choroby odmiana, łatwa w
uprawie; kwiaty delikatne, pastelowe, obfite i pięknie
pachnące (1400r.)
Mało wymagająca i bardzo mrozoodporna, kwitnie
obficie, tworzy liczne, omszone, duże owoce. (1862r.)
Nadzwyczaj odporna, pochodząca z Norwegii odmiana,
bardzo tam popularna, wyrasta do imponujących
rozmiarów, jej niezliczone kwiaty pięknie wyglądają na
tle srebrzystozielonych liści. (1860r.)
Róża francuska o szczególnie trwałych, rozetowych
kwiatach i silnym, charakterystycznym zapachu. Odmiana
silnie rosnąca dość późno kwitnąca, bardzo odporna na
mrozy i choroby grzybowe.
Róza damasceńska sprzed 1832 r., pochodzi z dawnej
Persji, prawie bezkolcowa, bardzo odporna na choroby,
dobrze znosi zacienienie, kwitnie 6-7 tygodni.
Pięknie pachnąca róża portlandzka o niezbyt dużych
zwartych krzewach, kwitnąca obficie do późnej jesieni,
kwiaty bardzo pełne z zielonym oczkiem (1868 r)
Biały 'sport' odm. Jacques Cartier, uzyskany przez p.
Knuda Pedersena w Danii. Odmiana o podobnych
cechach, silnie pachnących kwiatach i prostych pędach.
Róża stulistna o zróżnicowanych kwiatach, pełnych i
półpełnych i wspaniałym zapachu. Silnie rosnące krzewy
można prowadzić przy podporach. Toleruje lekki cień.
Może powtarzać kwitnienie. (1851r)
Róża znaleziona w starym wrocławskim ogrodzie przez p.
Jowitę Czyż, nieznany mieszaniec róży francuskiej o
wspaniałych , wonnych kwiatach; odporna na mrozy.
Stara odmiana rozpowszechniona na Kaukazie, rośnie
naturalnie np.wzdłóż dróg, ale też zakłada się z niej
plantacje róż olejkowych. (1838r.)
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Königin von Danmark
31 (Rosa alba )

1x, VI

1,0 – 1,5 /
1,2 - 1,5

ciemno różowa

10 cm, pełne

++++

-32°C

32 La Reine Victoria

różowa

10 cm, pełne

++++

powtarza

0,9 – 1,5 /
0,9

-27°C

33 Louise Odier

różowa

7-10 cm, pełne

+++

powtarza

1,5 – 2,0 /
1,2

-29°C

34 Malvina

jasno różowa do liliowej

8 - 9 cm, pełne

+++

1x, VI

1,2 / 1,0

-29°C

(Róża kremowa z różowym
centrum

10 cm, pełne

++++

powtarza

2,0 - 7,0 /
2,0 - 3,0

-29°C

36 Mme Boll

ciemnoróżowa

10 cm, pełne

++++

powtarza

1,2 - 1,8 /
1,0

-29°C

37 Mme Hardy

biała z zielonym oczkiem

8 cm, pełne

++++

1x, VI

1,2 - 1,5 /
1,2

-29°C

38 Mme Isaac Pereire

wiśniowo różowa
różowa z ciemniejszym
środkiem

10 - 12 cm, pełne

++++

powtarza

10 cm, pełne

++++

powtarza

10 cm, pełne

++++

VI, lekko
powtarza

41 Mme Pierre Oger

jasno różowa
porcelanowo różowa z
odcieniem kremowym

7 - 8 cm, pełne

+++

42 Mme Plantier

biała

10 cm, pełne

43 Mrs. John Laing

różowa z liliowym
odcieniem

11 cm, pełne

44 Parkfeuer (Rosa foetida )

szkarłatno czerwona

4 – 6 cm, pojedyncze

45 Perle von Weissenstein

różowy

7 - 8 cm, pełne

46 Persian Yellow ( Rosa foetida )

złoto żółta

47 Pompon Blanc Parfait

blado różowa

Mme Alfred Cariere
35 noisette)

39 Mme Knorr

40 Mme Louis Lévêque

2,0 / 1,5
0,9 - 1,2 /
1,0

-29°C
-29°C

powtarza

1,5 /
0,9 - 1,5
1,2 - 1,8 /
1,2

-29°C

++++

1x, VI/VII

1,0 - 2,5 /
1,5

-29°C

++++

powtarza

++

-29°C

1x, VI

1,2 - 2,0 /
1,2
3,0 - 5,0 /
1,5

-32°C

++++

1x, VI/VII

1,5 / 1,0

-32°C

7 cm, pełne

++

1x, VI

1,5 – 2,0 /
1,5

-32°C

5 cm, pełne

+++

1x, VI

1,2 - 1,5 /
0,9

-35°C

-35°C

(syn. Droningen av Danmark) płaskie rozetowe kwiaty,
obfite na starszych pędach, urzekający zapach, odporna
doniczka na choroby (1826r.)
Wspaniała róża burbońska, w kolorze cukierkowego
różu, pięknie pachnąca, kwitnie długo i obficie wczesnym
doniczka latem, później nieco skromniej. (1872r.)
odkryty
Róża burbońska odporna na mróz i choroby, znana i
korzeń /
popularna, kwitnie intensywnie kilka razy w sezonie,
doniczka można prowadzić ją przy podporach. (1851r.)
odkryty
Stara odmiana mchowa, wyhodowana w 1841r. przez
korzeń /
Victora Verdier, o dystyngowanych, pięknie pachnących
doniczka kwiatach i bujnym wzroście.
Nadzwyczaj żywotna i silnie rosnąca odmiana, niemal
cały sezon okrywająca się pachnącymi kwiatami, odporna
i dobrze znosząca półcień. Wymaga prowadzenia przy
nie ma
podporach. (1879 r)
Jedna z najpiękniejszych odmian historycznych; jej
kwiaty o ciemnoróżowym środku i jasnych krawędziach
pojawiają się przez całe lato i zachwycają odurzającym
doniczka zapachem. (1859r.)
odkryty
Róża damasceńska wyhodowana w 1832 r., bardzo
korzeń /
odporna na choroby, nadająca się do półcienia, kwitnie
doniczka długo, bo około 4 tygodni.
odkryty
Róża burbońska o bardzo dużych, pachnących kwiatach,
korzeń /
dość kolczasta, o długich, łukowatych pędach, może być
doniczka prowadzona jako róża pnąca (1881r.)
Róża portlandzka, o słodkim, silnym zapachu, bardzo
doniczka pełnych kwiatach, odporna na choroby. (1855r.)
Piękna róża mchowa, o silnie pachnących, kulistych
kwiatach, wypełnionych ogromną liczbą delikatnych jak
doniczka muślin płatków (1898r.)
odkryty
Róża burbońska o pełnych, kulistych kwiatach, wymaga
korzeń / don. okrywania na zimę, nadaje się do pojemnikow (1878r.)
Tworzy liczne, pachnące kwiaty z zielonym oczkiem,
może rosnąć w półcieniu, odporna na choroby i niskie
doniczka temperatury. (1835r.)
odkryty
Odmiana obficie kwitnąca do późnej jesieni dużymi,
korzeń /
wonnymi kwiatami, bezkolcowa, toleruje złe gleby,
doniczka odporna na mróz i choroby (1887r.)
Tworzy bardzo kolczaste, silne krzewy, nadające się na
doniczka trudne do przebycia żywopłoty (1906 r)
odkryty
Rosa gallica o kulistych pąkach, bardzo obficie kwitnąca,
korzeń /
tworzy silne, kolczaste krzewy tolerujące zacienienie,
doniczka pierwsza odmiana hodowli niemieckiej (1773r.)
Synonim'Persiana'. Już w maju tworzy ogromną ilość
kulistych, słonecznych kwiatków na łukowatych,
brązowych, pędach. Pochodzi z Iranu (przed 1838r.)
nie ma
Subtelne kwiaty tej odmiany pięknie wyglądają na tle
odkryty
srebrzystozielonych liści. Odporna na choroby grzybowe,
korzeń /
mróz i zacienienie, prawie bezkolcowa, należy do
doniczka najmniej wymagających odmian (1875 r.)
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48 Quatre Saisons

różowa

8 - 9 cm, pełne

++++

powtarza

1,2 - 1,5 /
0,9 - 1,2

-32°C

nie ma

49 Radliniec

fioletowo różowa

7 - 8 cm, półpełne

+++

powtarza

3,0 / 2,0

-32°C

odkryty
korzeń

50 Reine des Violettes

purpurowo fioletowa

10 cm, pełne

++++

powtarza

1,5 / 0,9

-32°C

doniczka

51 Rosa alba ‘Maxima’

biała z odcieniem kości
słoniowej

10 cm, pełne

++++

1x, VI

1,5 – 2,5 /
1,5

-32°C

doniczka

52 Rosa centifolia ‘Cristata'

różowa

8 - 10 cm, pełne

++++

1x, IV

1,5 / 1,2

-32°C

nie ma

53 Rosa centifolia ‘Muscosa’

ciemno różowa

8 cm, pełne

++++

1x, VI, słabo 1,8 – 2,0 /
powtarza
1,2 - 1,5

-32°C

doniczka

54 Rosa centifolia 'Barcin'

różowa

8 - 9 cm, pełne

++++

1x, VI/VII

1,5 - 2,0 /
1,5

-32°C

doniczka

Rosa centifolia 'Blanche
55 Moreau'

biało kremowa

8 cm, pełne

++++

VI, słabo
powtarza

1,2 - 2,0 /
1,5

-32°C

doniczka

56 Rosa centifolia 'Bullata'

ciemno różowa

8 - 10 cm, pełne

++++

1x, VI/VII

1,5 - 2,0 /
1,2 - 1,5

-29°C

doniczka

Rosa centifolia 'Petite de
57 Hollande'

jasno różowa z ciemnym
środkiem

6 cm, pełne

++++

1x, VI

1,0 - 1,3 /
0,9 - 1,0

-32°C

doniczka

3 - 5 cm, pełne

++++

1x, VI

0,4 - 0,6 /
0,3

-32°C

nie ma

58 Rosa centifolia 'Rose de Meaux' różowa

59 Rosa centifolia 'Salet'

różowa, brzegi płatków
jaśniejsze

6-8 cm, pełne

++++

powtarza

0,9 - 1,5 /
1,0

-32°C

doniczka

60 Rosa gallica 'Conditorum'

ciemno czerwona do
purpurowej

10 cm, półpełne

++++

1x, VI

1,2 - 1,7 /
0,9

-32°C

doniczka

61 Rosa gallica 'Officinalis'

ciemno różowa

7 cm, półpełne

++++

1x, VI

0,9 - 1,5 /
1,2

-35°C

62 Rosa gallica 'Splendens'

karminowo czerwona

7-9 cm, półpełne

+++

1x, VI

1,5 – 2,0 /
1,5

-35°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

Najstarsza europejska róża powtarzająca kwitnienie, o
odurzającym zapachu i świetlistych, różowych kwiatach.
Pierwsze kwitnienietrwa do kilku tygodni, co pozwala ją
zaliczyć do najdłużej kwitnących odmian historycznych.
Róża pnąca, która dzięki odrostom korzeniowym,
przetrwała w Radlińcu w ogrodzie przydomowym od
czasów osadnictwa olęderskiego (VXII -XIX w.) Odporna
na mróz, choroby i niekorzystne warunki.
Pełne, duże kwiaty o intensywnej barwie i zapachu,
kwitnie do późnej jesieni, może rosnąć w półcieniu,
odporna na mróz (1860r.)
Tworzy duże, pełne kwiaty o cudownym zapachu, kwitnie
tylko raz, ale za to przez kilka tygodni. Krzepka,
wytrzymała, odporna na choroby (znana przed 1500r.)
Odmiana pochodząca z 1827 r., prawdopodobnie sport
od R.centifolia 'Muscosa'; charakterystyczną cechą są
bardzo silnie omszone pąki kwiatowe.
Pierwsza znana róża mchowa, mało wymagająca,
odporna na mróz, działki kielicha pokryte włoskami
wydzielającymi przyjemną woń, (znana przed 1696r.)
Śliczna odmiana o nieustalonej nazwie i pochodzeniu,
wypatrzona w starym ogrodzie w Barcinie. Pachnąca i
wytrzymała, rozmnożona w szkółce jako ciekawostka.
Najcenniejsza, biała odmiana 'mchowa', o pięknym
zapachu i obfitym kwitnieniu, toleruje słabsze gleby, w
miejscach mniej przewiewnych wrażliwa na mączniaka,
nadaje się na żywopłoty i do pojemników. (1880 r.)
Bardzo efektowna odmiana o pięknych, kulistych
kwiatach i dużych liściach pofalowanych fatazyjnie, co
uzasadnia jej przydomek 'róża sałatowa'. (1801r.)
Niewysoka róża stulistna, o prostych pędach,
zakończonych niewielkimi, kulistymi, wonnymi kwiatami
(znana przed 1791 r)
Jedna z najstarszych róż miniaturowych, o pełnych,
pachnących kwiatach, znana już przed 1659r., dobrze
rośnie nawet na słabszych glebach.
Róża mchowa, sprawdzająca się w trudnych warunkach,
kwitnąca obficie i długo, drugie kwitnienie słabsze, pąki i
łodygi pokryte wonnymi gruczołkami (1854r.)
Węgierska róża cukrowa, pochodzi z dawnej Anatolii i
znana była przed 1588 r. Dobrze toleruje półcień i
słabsze gleby, ale jest umiarkowanie odporna na choroby.
Wykorzystywana zwłaszcza w cukiernictwie.
Róża aptekarska, z jej płatków pozyskiwano olejek
różany, czerwona róża rodu Lancasterów- symbol Anglii
(znana przed 1310r.)
Róża francuska tworząca duże, kuliste owoce nadające się
do celów kulinarnych, bardzo odporna na choroby i mróz
(znana przed 1583r.)

8

Rosa gallica 'Versicolor'
63 (syn. Rosa Mundi)

powtarza

1,0 - 1,5 /
1,0

różowa z białymi smugami 10 cm, półpełne

++++

-29°C

doniczka

64 Rosa gallica 'Violacea'

purpurowo czerwona

6 cm, półpełne i
pojedyncze

++++

1x, IV

2,2 - 2,5 /
1,5

-32°C

doniczka

65 Rose de Resht

wiśniowo fioletowa

6-7 cm, pełne

++++

powtarza

1,0 – 1,5 /
1,0

-32°C

doniczka

66 Souvenir de la Malmaison

kremowo różowa

12 cm pełne

++++

powtarza

0,9 – 1,2 /
0,9

-29°C

doniczka

67 Souvenir du docteur Jamain

ciemno czerwona do
fioletowej

6-9 cm, pełne

++

powtarza

1,5 - 3,0 /
1,0

-34°C

doniczka

68 Stanwell Perpetual

pastelowo różowa

7 cm, pełne

++++

powtarza

1,8 – 2,5 /
1,5

-32°C

doniczka

69 Tuscany (Rosa gallica )

fioletowo purpurowa

10 cm, pełne

++++

1x, VI, słabo 0,9 – 1,2 /
powtarza
0,9

-35°C

doniczka

70 Victor Verdier (Rosa gallica )

ciemno różowa

10 cm, pełne

++++

powtarza

1,0 / 0,8

-29°C

doniczka

71 Viridiflora

zielona

5 cm, pełne

++

powtarza

0,6 - 1,2 /
0,5 - 0,6

-26°C

nie ma

Wys./
Szer. [m]

Mrozoodporność

Pochodzi od R.gallica 'Officinalis'; odmiana o
bladoróżowych kwiatach z karminowymi prążkami,
dobrze tolerująca półcień.(znana przed 1551r.)
Odmiana odporna na zacienienie i choroby grzybowe,
silnie rosnąca, o kwiatach w kształcie filiżanki; pojawiła
się przed 1795 r.
Mało wymagająca róża damasceńska, pochodząca z Iranu.
Nadzwyczaj wonne, aromatyczne płatki nadają się na
przetwory. Znana przed 1880 r.
Róża burbońska, nazwana na cześć posiadłości
cesarzowej Józefiny, bardzo piękna, lecz niezbyt odporna
na mróz (1843r.)
Piękna odmiana o wspaniałych, aksamitnych kwiatach,
traktowana też jako pnąca, dobrze znosi słabe gleby,
może być sadzona od północy. (1865r.)
Powtarzająca kwitnienie róża gęstokolczasta, o pięknym
zapachu; wytrzymała, bezproblemowa, nadaje się m.in.
na trudne do przebycia żywopłoty (1837r.)
Bardzo tolerancyjna, wytrzymała odmiana, o oryginalnej
barwie kwiatów, kwitnie długo, lecz słabo powtarza
(znana przed 1596r.)
Jedna z pierwszych powtarzających kwitnienie róż
francuskich; tworzy duże, efektowne kwiaty, można ją
sadzić również w pojemnikach (1859r.)
Naturalna mutacja chińskiej róży, niezwykła ciekawostka,
o zielonych miotełkowatych kwiatach, nieprzerwanie
kwitnąca, chętnie wykorzystywana w kompozycjach
kwiatowych. ( 1827 r.)

Róże parkowe
l.p.

Odmiana

Barwa kwiatów

Wielkość i rodzaj
kwiatów

1 Adam Messerich

różowa z odcieniem fioletu 7 - 8 cm, półpełne

2 Aïcha (Rosa spinosissima)

złota

Alden Biesen® (Lens) (Róża
3 piżmowa)

różowa z białym środkiem 3-4 cm, pojedyncze

4 Angela® (Kordes)

różowa

4 cm, półpełne

Autumn Delight (Róża
5 piżmowa)

kremowo żółta

4 cm, pojedyncze i
półpełne

5-7 cm, pojedyncze
i półpełne

Zapach Kwitnienie

Dostępność
odkryty
Dodatkowe informacje
korzeń/donicz
ka
Jedna z młodszych róż burbońskich, kwitnąca przez całe

-29°C

odkryty
korzeń /
doniczka

+++

powtarza

1,8 - 2,4 /
1,2 - 1,8

+++

1x, VI

1,5 - 2,0 /
0,9

-32°C

doniczka

-

powtarza

1,2 - 2,0 /
0,9

-26°C

++

powtarza

1,0 / 0,8

-26°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

++++

powtarza

1,2 - 1,5 /
0,8

-26°C

doniczka

lato, dobrze radzi sobie na słabszych glebach i w
półcieniu, może być prowadzona jako róża pnąca.
Popularna w Anglii za czasów królowej Wiktorii.
Odmiana bardzo wytrzymała i zimotrwała, o ciekawych,
złotych kwiatach z ciemnym oczkiem, tworzy małe,
czarne owoce.
Odmiana obficie, kilkakrotnie powtarzająca kwitnienie;
ze wzlędu na duże kwiatostany i dość elastyczne pędy,
może wymagać podpór.
Fantastyczna, bardzo intensywnie kwitnąca, trwałe,
odporne na pogodę kwiaty zebrane w obfite kwiatostany,
dobrze znosi upały. (ADR)
Odmiana niezwykła ze względu na intensywne jesienne
kwitnienie, tworzy zgrabne krzewy, na których po
kwitnieniu pojawia się wielka ilość zielonych owoców.
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6 Ballerina (Róża piżmowa)

jasno różowa z białym
oczkiem

powtarza

1,0 - 1,2 /
1,0

-35°C

odkryty /
doniczka

3 cm, pojedyncze

++

Bouquet Parfait® (Lens) (Róża
7 piżmowa)

biała, brzegi płatków
delikatnie różowe

5 cm, pełne

++

powtarza

1,2 - 1,5 /
0,8

-29°C

doniczka

Bremer Stadtmusikanten®
8 (Kordes)

kremowa z perłowo
różowym cieniem

8-10 cm, pełne

++

powtarza

1,2 / 0,7

-26°C

doniczka

9 Buff Beauty (Róża piżmowa)

morelowo kremowa

6-8 cm

+++

powtarza

1,2 - 3,0 /
1,2

-29°C

Bukavu® (Lens)(Róża
10 piżmowa)

czereśniowa z białym
oczkiem

5 cm, pojedyncze w
kwiatostanach

+

powtarza

1,5 -1,8 /
0,9

-29°C

nie ma
odkryty
korzeń /
doniczka

Caramella® (Kordes)
11 MÄRCHENROSEN

bursztynowo złota

10 cm, pełne

++

powtarza

1,2 / 0,7

-26°C

doniczka

12 Chinatown

żółta

15 cm, pełne

+++

powtarza

1,5 / 0,8

-29°C

Cinderella® (Kordes)
13 MÄRCHENROSEN

pastelowo różowa

10 cm, pełne

+++

powtarza

1,7 / 0,8

-26°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

14 Dinky® (Lens) (Róża piżmowa) fuksjowo różowa

3 - 4 cm, pełne

++

powtarza

1,0 - 1,2 /
0,8

-26°C

doniczka

15 Elizabeth Oberle® (Lens)

biała z żółtym oczkiem

6 - 10 cm

++

powtarza

1,2 - 1,5 /
1,0

-29°C

doniczka

16 Elmshorn

malinowo różowa

4 cm, pełne

+

powtarza

1,5 – 2,0 /
0,8

-32ºC

doniczka

Ferdinand Pichard (Róża
17 piżmowa)

czerwona z białoróżowym
paskiem

8-10 cm, pełne

++++

VI,
powtarza

1,5 - 2,5 /
0,9

-29°C

doniczka

18 First Lady® (Rosen Tantau)

różowo kremowa

7–8 cm, pełne

++

powtarza

1,2 – 1,5 /
0,9

-26°C

19 Friedenslicht® (Rosen Tantau)

kremowo biała

6 - 8 cm

++

powtarza

1,2 - 1,5 /
0,5

-29°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

Frühlingsduft
20 (Rosa spinosissima)

kremowo różowa

9 cm, pełne

++++

1x, VI

1,5 – 2,0 /
1,0

-32°C

Frühlingsgold
21 (Rosa spinosissima)

jasno żółta

15 cm, podwójne

++++

1x, VI

2,0 – 2,5 /
1,2

-32°C

Frühlingsmorgen
22 (Rosa spinosissima)

wiśniowo różowa, środek
żółty

10 cm, pojedyncze

++

1x, VI

1,8 - 2,0 /
1,0

-32°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

Kwiaty zebrane w liczne kwiatostany podobne do
hortensji, łatwa w uprawie, wytrzymała, dobrze znosi
półcień i trudniejsze stanowiska.
Odmiana szczególnie silna i zdrowa; subtelne, trwałe
kwiaty zebrane są w obfite, doskonale kuliste bukiety,
kwitnie bardzo długo, nadaje się do wazonu.
Piękne kwiaty, podobne do kamelii, pozwalają
wykorzystać tę odmianę w romantycznych, naturalnych
aranżacjach, można ją też sadzić do pojemników.
Mieszaniec piżmowy o kwiatach tworzących
zachwycające bukiety o zmieniającej się barwie, dobrze
toleruje półcień, może być prowadzony jak róża pnąca.
Całkowicie odporna na choroby grzybowe. Dochód ze
sprzedaży tej odmiany został przeznaczony na remont
szpitala w Bukavu. (Kongo)
Niewielka róża parkowa nowej generacji, z grupy 'róż
bajkowych', o szczególnie obfitym kwitnieniu, gęstym
ulistnieniu i ciepłej złocistej barwie.
Tworzy silne, gęste, bogato ulistnione krzewy, kwitnie
obficie przez całe lato efektownymi, dużymi kwiatami,
czasem zebranymi w kwiatostany.
Odmiana z grupy Märchen Rosen, tworzy pełne kwiaty o
kształcie i wdzięku starych róż, o silnym, owocowym
zapachu, może być prowadzona jako róża pnąca.
Róża piżmowa o łukowato wygiętych pędach i kwiatach
zebranych w zwarte bukiety, wcześnie zakwita i
powtarza do późnej jesieni, dobrze toleruje półcień.
Nowa odmiana piżmowa firmy Lens, o delikatnych,
zebranych w kwiatostany kwiatach, tworzy krzewy pełne
delikatnego wdzięku, wydzielające zapach piżma.
Odmiana bardzo mrozoodporna, nieprzerwanie kwitnąca
do późnaj jesieni, czasem utrzymuje kwiatostany w
formie baldachów aż do grudnia.
Róża piżmowa, wyhodowana we Francji, o pięknych
pasiastych, fantazyjnych kwiatach. Krzewy prezentują się
okazale i są odporne na choroby grzybowe.
Atrakcyjna, zdrowa odmiana, o zwartych , kulistych,
długo utrzymujących się kwiatach, nadaje się do ogrodów
romantycznych o zabytkowym charakterze.
Odmiana pełna romantycznego wdzięku, o świetlistych,
pełnych kwiatach, odpornych na warunki pogodowe.
Doskonale radzi sobie z infekcjami grzybowymi.
Róża gęstokolczasta, pełna wigoru, o doskonałej
odporności, nadaje się na trudne stanowiska, często
wykorzystywana na żywopłoty.
Róża gęstokolczasta, silnie rosnąca, o wspaniałych
pachnących kwiatach, odporna na choroby, nadaje się na
trudne stanowiska.
Jak wszystkie R. spinossisima wyjątkowo odporna na
mrozy i trudne stanowiska, o pięknych, wcześnie
pojawiających się kwiatach.
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23 Gefylt

czerwona

10 cm, półpełne

26 Grand Duc Jean® (Lens)

wiśniowo czerwona z
białym środkiem

4 - 5 cm, podwójne

++

powtarza

1,0 - 1,2 /
0,6

-29°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

24 Gipsy Boy

purpurowo szkarłatana

8 cm, pełne

27 Heavenly Pink® (Lens)

różowa

3 - 4 cm, półpełne

++

powtarza

1,0 - 1,2 /
1,0

-29°C

nie ma

28 Hercules® (Kordes)

pastelowo lawendowa

9 cm, pełne

+++

powtarza

1,2 / 0,6

-29°C

doniczka

29 Jean Stephenne® (Lens)

łososiowo różowa do
kremowej

3 cm, półpełne

++

powtarza

1,0 - 1,2 /
0.6

-26°C

doniczka

30 La Feillerie® (Lens)

kremowa do jasnożółtej

5 - 7 cm, podwójne

++

powtarza

1,2 - 1,5 /
1,2

-29°C

nie ma

La Villa Cotta® (Kordes)
31 MÄRCHENROSEN

miedziano żółta

8 - 10 cm, pełne

++

powtarza

1,2 / 0,6

-26°C

doniczka

25 Global Water® (Rosen Tantau) liliowo różowa

+

powtarza

1,8 / 1,0

-39°C

++++

1x, VI

0,9 - 1,8

-29°C

3 - 4 cm, podwójne

++

powtarza

1,2 - 1,5 /
1,0

-29°C

++

powtarza

1,2 / 0,7

-26°C

-

powtarza

1,2 -1,5 /
0,8

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

10 cm, pełne i
półpełne

++

powtarza

1,6 – 1,8 /
1,0

-32ºC

doniczka

złota

10 cm, pełne

+++

1x VI, słabo
powtarza

2,0 / 1,2

-32°C

36 Marguerite Hilling

różowa

10 cm, liczne,
podwójne

+

powtarza

1,5 – 2,0 /
1,2

-32°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

37 Martha

łososiowo różowa

7 cm, pełne

+++

powtarza

1,5 – 2,5 /
0,8

-29°C

doniczka

32 Lambada® (Kordes)

pomarańczowa

7 - 8 cm, półpełne

33 Landlust® (Kordes)

żółto łososiowa

8 cm, pełne

34 Lichtkönigin Lucia® (Kordes)

żółta

35 Maigold, R. spinosissima

Jedna z najlepszych odmian parkowych, o bardzo
dekoracyjnych, długo kwitnących i silnych krzewach,
odporna na choroby i mrozy.
Róża burbońska, odporna na mróz i choroby; znosi
półcień i gorsze gleby, tworzy jesienią efektowne,
czerwonopomarańczowe owoce. (1909 r)
Odmiana bardzo odporna na choroby i deszcz, kwiaty
liczne, zebrane w kwiatostany, część opłaty licencyjnej
przekazywana jest na budowę studni w Afryce.
Róża piżmowa o szkarłatnych kwiatach zebranych w
kwiatostany przypominające hortensje, wytrzymała i
odporna na deszcze, dobrze znosi półcień.
Niska odmiana piżmowa, bardzo obficie kwitnąca.
Niewielkie, delikatnie pachnące kwiaty z lawendowym
cieniem, zebrane są w piramidalne wiechy.Dobrze radzi
sobie w półcieniu i jest odporna na choroby grzybowe.
Tworzy, pełne nostalgiczne kwiaty o zapachu brzoskwini,
lekko bielejące i odporne na deszcze, krzewy zwarte,
gęste, dobrze zimujące, toleruje półcień.
Kwiatostany tej róży piżmowej łączą po 15-18 kwiatów o
delikatnym zapachu. Odmiana odporna na choroby,
zdobywczyni wielu nagród na wystawach i konkursach.
Subtelne, kremowo żółte kwiaty zebrane w wiechy,
pojawiają się przez całe lato. Delikatny, słodki zapach
dopełnia wrażenia lekkości i świeżości. Odmiana toleruje
słabsze gleby i półcieniste stanowiska.
Piękna odmiana z grupy Märchen Rosen, o bujnych,
pełnych kwiatach zebranych w bukiety. Korzenny zapach
i krzewy o smukłym pokroju, dodają jej klasy i elegancji.
Odmiana intensywnie kwitnąca, o luźno zbudowanych
kwiatach i płomiennej barwie. Tworzy rozłożyste krzewy
o wszechstronnym zastosowaniu. Polecana do ogrodów,
parków i na niskie żywopłoty. Odporna na choroby.
Nowa odmiana łącząca odcienie różu, żółci i czerwieni,
odporna na warunki pogodowe, samoczyszcząca,
kwitnąca przez cały sezon, o dobrej odporności na
Odmiana odporna na choroby i przemarzanie, jedna z
najpiękniejszych i najbardziej znanych róż parkowych o
żółtych kwiatach. (ADR)
Silna, zdrowa, rozłożysta odmiana, o grubych pędach i
pachnących, dużych kwiatach, może być prowadzona jako
róża pnąca, toleruje miejsca półcieniste.
W czasie kwitnienia jest dosłownie obsypana kwiatami,
tworząc niezwykły bukiet, może rosnąć w półcieniu,
drugie kwitnienie mniej obfite.
Róża burbońska odkryta przed 1912 r, kwiaty podobne
do goździków, odporna na cień, bezkolcowa, traktowana
też jako róża pnąca.
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38 Miracle on the Hudson

czerwona

7 - 8 cm, pojedyncze

+

powtarza

0,9 - 1,5 /
0,9

-29°C

odkryty
korzeń /
doniczka

39 Mozart (Róża piżmowa)

4 cm, pojedyncze

+

powtarza

1,2 - 2,0 /
1,2

-29°C

doniczka

40 Nevada

różowa z białym oczkiem
kremowa ze złotym
środkiem, czasem z
odcieniem różu

10 cm, pojedyncze

++

powtarza

1,2 – 1,5 /
1,2

-32°C

doniczka

Omi Oswald® (Lens)(Róża
41 piżmowa)

kremowo żółta

4 - 5 cm, półpełne

++

powtarza

0,8 - 1,0 /
0,7

-26°C

42 Paganini® (Lens)

purpurowa z białym
oczkiem

3 cm, pojedyncze
zebrane w bukiety

++

powtarza

0,8 - 1,2 /
0,8 -1,2

-26°C

43 Paprika® (Rosen Tantau)

jasno czerwona

5 - 7 cm, podwójne,
zebrane w kwiatostany

-

powtarza

0,7 - 1,2 /
1,0

-29°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

Plaisanterie® (Lens) (Róża
44 piżmowa)

żółta, różowa,
pomarańczowa

4 cm, pojedyncze

+++

powtarza

1,5 - 2,0 /
1,0

-26°C

doniczka

45 Poppy Rose® (Lens)

czerwona

5 cm, pojedyncze

++

powtarza

1,2 / 0,6 0,8

-26°C

doniczka

46 Prairie Harvest

pastelowo żółta

10 - 12 cm, pełne

+++

powtarza

1,2 - 1,5 /
0,9

-32°C

nie ma

47 Rhapsody in Blue® (Kordes)

fioletowa z jasnym oczkiem 6 - 7 cm, podwójne

+++

powtarza

1,5 / 0,7

-26°C

48 Robin Hood (Róża piżmowa)

wiśniowo czerwona z
jasnym środkiem

3-4 cm, podwójne

+

powtarza

1,2-1,5 /
1,0

-29°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

49 Rokoko® (Rosen Tantau)

kremowo żółta

8-11 cm, półpełne

++

powtarza

1,2 - 1,5 /
0,8

-26°C

doniczka

Rosalita® (Lens) (Róża
50 piżmowa)

kremowobiała z żółtym
środkiem

5-6 cm, pojedyncze

+

powtarza

1,2 - 1,5 /
1,0

-26°C

51 Rosario® (Rosen Tantau)

różowa

8-10 cm, półpełne

+++

powtarza

1,2 - 1,5 /
0,8

-29°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

52 Roter Korsar® (Kordes)

czerwona

9 cm, półpełne

+

powtarza

1,5 / 0,8

-32°C

doniczka

53 Rugelda® (Kordes)

cytrynowo żółta z
czerwonym akcentem

9 cm, podwójne

+

powtarza

2,0 /0,9

-29°C

doniczka

Nowa, bardzo obiecująca odmiana, o aksamitnych,
soczyście czerwonych kwiatach, zebranych w kiście i
kształtnych, zdrowych krzewach. Kwitnie bardzo obficie
przez cały sezon.
Kwiatostany podobne do hortensji, toleruje słabsze gleby
i susze, wykorzystywana jako róża okrywowa, na
żywopłoty i skarpy.
Kwitnie wyjątkowo obficie, odporna i mało wymagająca,
doskonała na żywopłoty i skarpy, przy drugim kwitnieniu
kwiaty lekko różowieją.
Kwiaty zebrane w liczne kwiatostany jaśniejące, w miarę
rozkwitania, łatwa w uprawie i bardzo odporna na
choroby.
Zdrowa i szybko rosnąca róża piżmowa, tworzy luźne
krzewy o rozkładających się pędach.Jaskrawe kwiaty
zebrane są w obfite bukiety pojawiające się przez cały
Odmiana całkowicie odporna na choroby, tworzy gęste
zwarte krzewy o satynowych, czerwonych kwiatach,
utrzymujących barwę przy przekwitaniu.
Róża piżmowa, o niezwykłych, zmieniających barwy
kwiatach, zebranych w urocze obłoczki, wymaga miejsc
słonecznych, może być prowadzona jako róża pnąca.
Odmiana piżmowa Lensa o czerwonych kwiatach
przypominających maki, zebranych w obfite bukiety.
Efektowna, kwitnąca całe lato, o lekko korzennym
zapachu dobrze prezentuje się pojedynczo i w grupach.
Wspaniałe kwiaty tej odmiany mają niezwykły zapach i
subtelną, kremowożółtą barwę. Pojawiają się na krzewie
aż do mrozów.Róża odporna na choroby.
Odmiana o unikalnym kolorze, odporna na choroby,
pięknie prezentuje się pojedynczo i w kompozycjach; lubi
chłodniejsze, lekko cieniste stanowiska.
Odmiana o kwiatach zebranych w duże kwiatostany,
kwitnie wielokrotnie, odporna na choroby i ekstremalną
pogodę, dobrze znosi cień.
Odmiana odporna na choroby, o pastelowych kwiatach i
karbowanych brzegach płatków, kwitnie przez całe lato,
tworząc lekkie, luźne kiście.(ADR)
Odmiana o obfitych kwiatostanach, kwitnąca kilka razy w
sezonie, odporna na choroby grzybowe, nazwę
zawdzięcza pieskowi królowej Belgii, Paoli.
Odmiana żywotna i silnie rosnąca, o obfitych,
wiechowatych kwiatostanach; całkowicie odporna na
choroby, kwitnąca długo i bujnie prawie cały sezon.
Bardzo dekoracyjna odmiana, odporna na mrozy i
choroby, o licznych kwiatach zebranych w duże
kwiatostany, wielokrotnie nagradzana. (ADR)
Mieszaniec Rosa rugosa tworzący okazałe krzewy;
dekoracyjne, podobne do mahonii liście, są pięknym tłem
dla dużych, efektownych kwiatów. (ADR)
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54 Sahara® (Rosen Tantau)

złoto żółta do brązowo
czerwonej

8 – 9 cm, pełne

+

powtarza

1,2 – 1,5 /
0,9

-29°C

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka

55 Saphir® (Kordes)

liliowo błękitna

6 - 8 cm, pełne

++

powtarza

1,0 - 1,3 /
1,0

Schneewittchen® (Iceberg, Ice
56 Lady)

biała

7 - 8 cm, pełne i
półpełne

+++

powtarza

1,0 - 1,5 /
0,8

-32°C

odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

57 Sekel

żółto czerwona

10 cm, podwójne

+

powtarza

1,0 – 1,5 /
0,6

-32°C

doniczka

Sibelius® (Lens) (Róża
58 piżmowa)

różowo purpurowa

3 cm, półpełne

++

powtarza

0,8 - 1,2 /
0,7

-26°C

Sterntaler® (Kordes)
59 MÄRCHENROSEN

żółta z czerwonymi
brzegami płatków

12 cm, pełne

+++

powtarza

1,2 / 0,7

-26°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

60 Therese Bugnet

różowa

7 cm, pełne

+++

powtarza

1,2 - 1,9 /
0,9

-40°C

doniczka

Uetersens Rosenprinzessin®
61 (Kordes)

jasno różowa

11 cm, pełne

++

1,5 / 0.8

-26°C

nie ma

62 Variegata di Bologna

kremowa z fioletowo
purpurowymi paskami

10 cm, pełne

++++

powtarza
1x V-VI,
słabo
powtarza

2,0 - 3,0 /
1,0

-32°C

doniczka

63 Violet Hood

fioletowa

2 - 3 cm, półpełne

++

powtarza

1,0 - 1,2 /
0,8

-29°C

doniczka

64 Waterloo® (Lens)

kremowo biała

3 cm, pojedyncze

++

powtarza

1,2 - 1.5 /
0,9

-26°C

65 Westerland® (Kordes)

miedziano pomarańczowa

12 cm, pełne

+++

powtarza

1,5 / 0,9

-29°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

66 Wilhelm (syn. Skyrocket)

ciemno czerwona

8-9 cm, podwójne

++

powtarza

2,0 - 2,5 /
1,2

-26°C

doniczka

67 Zaide® (Kordes)

różowa

10 cm, bardzo pełne

+++

powtarza

1,2 / 0,8

-29°C

doniczka

Odmiana o dużych możliwościach, tworząca wspaniałe
krzewy, obsypane trwałymi, zmieniającymi barwy
kwiatami, bardzo odporna na choroby grzybowe.
Niezwykły, chłodno liliowy kolor kwiatów i delikatne
niczym porcelana płatki sprawiają, że odmiana ta
wygląda bardzo atrakcyjnie i stylowo w kompozycjach z
bylinami i oddzielnych grupach.
Odmiana o miodowym zapachu, błyszczących liściach i
pędach prawie bez kolców; doskonała i odporna na
niekorzystne warunki.
Odmiana o zmieniającej się barwie kwiatów,
wyhodowana w Norwegii, a więc odporna na mrozy, o
delikatnym, korzennym zapachu.
Odmiana kwitnąca od wiosny do późnej jesieni, o lekko
kulistych, drobnych kwiatach pokrywających obficie
łukowate pędy. Odporna na deszcze i choroby.
Odmiana tworząca okazałe krzewy o pełnych, mocno
pachnących, rozetowych kwiatach, wielokrotnie
nagradzana na międzynarodowych wystawach.
Kwitnie wcześnie, drugie kwitnienie mniej obfite,bardzo
odporna na mróz, jesienią pędy przebarwiają się
dekoracyjnie na czerwono.
Mutacja odmiany Rosarium Uetersen, dobrze znosząca
półcień, obficie i wielokrotnie kwitnąca obfitymi, ciężkimi
gronami.
Róża burbońska pochodząca z Włoch, o bardzo pełnych,
kulistych kwiatach. Wymaga jasnego miejsca i jest dość
kapryśna, ale rewanżuje się wspaniałym kwitnieniem.
Róża piżmowa o fiołkowych kwiatach zebranych w grona,
sztywnych, lekko wygiętych pędach i nikłym zapachu.
Ładnie wygląda w kompozycjach, jako samodzielny
krzew i w formie żywopłotu.
Róża piżmowa o drobnych, niezwykle licznych kwiatach
zebranych w kwiatostany, kwitnie przez cały sezon, może
być wykorzystywana jako niski rambler.
Sprawdzona, dobra odmiana parkowa, wciąż chętnie
sadzona ze względu na ciekawą barwę kwiatów i małe
wymagania, może być prowadzona jako róża pnąca.
Mieszaniec piżmowy o miodowym zapachu, tworzy
niezwykle obfite kwiatostany, znosi półcień i gorsze
gleby.
Harmonijne połączenie romantycznego uroku starych róż
z zaletami nowoczesnych odmian. Duże, cudownie
pachnące, odporne na deszcz kwiaty zachwycają urodą
przez całe lato.
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Róże pnące
l.p.

Odmiana

Barwa kwiatów

Wielkość i rodzaj
kwiatów

Zapach Kwitnienie

Wys./
Szer. [m]

Mrozoodporność

Dostępność
odkryty
Dodatkowe informacje
korzeń/donicz
ka
Odmiana o bardzo dobrej odporności na choroby, o

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka

1x VI, słabo 3,0 – 6,0 /
powtarza
1,2

-29°C

doniczka

1x.VI

3,0 – 6,0 /
1,2

-29°C

+

1x, VI

3,0 – 4,0 /
1,2

-26°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

10 cm, pełne

+++

powtarza

2,5 / 1,0

-29°C

krwistoczerwona

8 cm, pełne

++

powtarza

2,0 – 2,5 /
1,0

-26°C

7 American Pillar (rambler)

karminowa z kremowym
oczkiem

4 cm, pojedyncze

++

1x, VI

4,5 / 1,2

-29°C

8 Antike® (Kordes)

kremowa z karminowym
brzegiem

10 cm, pełne

+

powtarza

2,5 / 1,0

-26°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

9 Apple Blossom

jasnoróżowa

3-4 cm, pojedyncze

++

1x, VI

5,0 / 1,0

-29°C

doniczka

miedziano pomarańczowa
z żółtym środkiem

8 - 10 cm, półpełne

++

powtarza

2,5 / 1,0

-29°C

doniczka

1x, VII,
może słabo 2,5 - 5,00 /
powtarzać
1,8 - 2,5

-34°C

odkryty
korzeń /
doniczka

Alaska® (Kordes)
1 KLETTER®MAXE

kremowobiała

8 cm, pełne

++

2 Alberic Barbier

kremowobiała

7 – 9 cm, pełne

++

3 Albertine

różowokoralowa

7 – 9 cm, pełne

+++

4 Alchymist

morelowożółta

10 cm, pełne

Aloha® (Kordes)
5 KLETTER®MAXE

moreloworóżowa

Amadeus® (Kordes)
6 KLETTER®MAXE

Bajazzo® (Kordes) (syn.
10 Pagliacci)

powtarza

2,0 / 1,0

nie ma
odkryty
korzeń /
doniczka

11 Baltimore Bell

białoróżowa

6 cm, pełne

++

12 Barock ( Rosen Tantau)

morelowożółta

9 - 11 cm, pełne

+++

powtarza

2,5 - 3,0 /
0,8

-26°C

doniczka

13 Bleu Magenta

fioletowopurpurowa

3 - 5 cm, pełne

++

1x, VI-VII

3,5 - 5,0 /
2,0

-29°C

doniczka

trwałych kwiatach, długo utrzymujacych się na krzewie.
Gęste, zwarte krzewy nadają się do obsadzania łuków,
ścianek i obelisków.
Rambler o silnym wzroście, dobrze radzi sobie na
północnych ścianach, nadaje się do sadzenia przy
drzewach, tworzy dekoracyjne owoce.
Odmiana intensywnie pachnąca, niezawodna również na
trudnych stanowiskach, nadaje się do sadzenia przy
drzewach.
Odmiana pełna wigoru, rozłożysta, o wspaniałych, bardzo
pełnych, efektownych kwiatach, może rosnąć w cieniu i
przy drzewach.
Odmiana zdrowa i dość szybko rosnąca, o pełnych
kwiatach zebranych w niewielkie kwiatostany, o
owocowym zapachu i ciepłej barwie.
Kwitnie wielokrotnie i obficie, jaskrawymi, pełnymi
kwiatami, bujny wzrost i dobra odporność na choroby
dają wiele możliwości wykorzystania tej odmiany.
Szybko rosnący rambler, toleruje ubogie gleby i
półcieniste stanowiska, pełne uroku, dwubarwne kwiaty
tworzą obfite grona.
Odmiana o sztywnych pędach i mocno wypełnionych,
rozetowych kwiatach zebranych po kilka na końcach
pędów. Dobrze wygląda na kolumnach i kratownicach.
Silnie rosnący rambler, o wdzięcznych, podobnych do
jabłoni kwiatach, zebranych licznie w duże kwiatostany,
dobrze znosi zacienienie.
Odmiana wielokrotnie nagradzana na wystawach, o
oryginalnej barwie, odporna na choroby. Można ją sadzić
bez podpory i traktować jako różę parkową. (ADR)
Odmiana o delikatnym owocowym zapachu, bardzo
bujnie rosnąca, tolerancyjna na ubogie gleby i półcień,
odporna na choroby, może być sadzona pod starymi
drzewami.
Atrakcyjna odmiana o pięknych, dużych kwiatach typu
nostalgicznego, silnych, zdrowych krzewach i
wspaniałym zapachu. Przy odpowiednim cięciu może być
prowadzona bez podpór, jako róża parkowa.
Prześliczna , stara odmiana (ok. 1970 r), o nasyconej,
wspaniałej barwie kwiatów, niewrażliwej na słońce,
prawie bezkolcowa, odporna na zacienienie.
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14 Bobbie James (= Bobby James)

kremowobiała z żółtym
środkiem

5 - 6 cm, półpełne

+++

1x, VI

7,5 m / 1,5

-29°C

nie ma

15 Camelot® (Rosen Tantau)

różowa z ciemnoróżowym
wzorem

7 - 8 cm, półpełne

+++

powtarza

2,5 - 3,5 /
1,2

-29°C

doniczka

16 Chevy Chase

karminowoczerwona

6 - 8 cm, pełne

+++

1x, VI -VII

5,0 - 7,0 /
1,5 - 2,0

-29°C

doniczka

17 Clair Matin

różowokoralowa

6 cm, półpełne

+

powtarza

2,5 – 3,0 /
1,0

-29°C

doniczka

18 Compassion

łososioworóżowa

10 cm, pełne

+++

powtarza

1,5 – 4,5 /
1,0

-29°C

doniczka

19 Crimson Glory Climbing

purpurowoczerwona

12-15 cm, pełne

++++

powtarza

3,5 - 5,0 /
1,0 -1,5

-26°C

nie ma

20 Dortmund® (Kordes)

wiśniowa z białym oczkiem 8 cm, pojedyncze

+

powtarza

3,0 / 1,5

-29°C

doniczka

21 Dukat® (Rosen Tantau)

żółta

++

powtarza

2,0 - 3,0 /
1,0

-29°C

doniczka

22 Eden Rose 85®

białokremowa, różowe
brzegi płatków

8cm, pełne

++

powtarza

1,0 – 3,6 /
1,0

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka

23 Elfe® (Rosen Tantau)

kremowopistacjowa,
wnętrze pastelowożółte

12 cm, pełne

++

powtarza

2,5 – 3,0 /
1,2

-26°C

doniczka

24 Emelie

łososioworóżowa

8-10 cm, pełne

+++

powtarza

3,0 – 4,0 /
1,2

-29°C

doniczka

25 Félicité et Perpétue

kremowobiała z odcieniem
różu
4 cm, pełne

+++

1x, VI - VII

5,0 - 7,0 /
3,5

-29°C

doniczka

26 Flammentanz® (Kordes)

karminowoczerwona

7 - 9 cm, półpełne

++

1x, VI - VII

3,0 - 5,0 /
1,5

-29°C

Florentina® (Kordes)
27 KLETTER®MAXE

ciemnoczerwona

9 cm, pełne

+++

powtarza

2,0 - 2,5 /
1,0

-29°C

28 Ghislaine de Feligonde

pomarańczowokremowa

4-6 cm, pełne

+++

powtarza

2,0 - 3,0 /
2,5

-29°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

8-10 cm, pełne

Bardzo popularny, wtrzymały, pełen wigoru rambler,
wiążący niezliczoną ilość ślicznych kwiatów, a później
owoców. Sprawia to, że krzew zawsze wygląda
dekoracyjnie.
Oryginalne, bardzo trwałe kwiaty, cytrusowy zapach,
duży wigor i doskonała odporność na choroby, czynią tę
odmianę jedną z ciekawszych nowości wśród róż
pnących., czego dowodzą też licznie zdobyte nagrody.
Dynamiczny rambler, o długim i obfitym kwitnieniu i
jaskrawej, radosnej barwie; kwiaty zebrane ma w duże
kiście, pięknie pachnie i nie ma wielkich wymagań.
Odmiana prawie bezkolcowa, tworząca silne, gęste
krzewy, delikatnie pachnąca, dobrze zimująca, może
rosnąć bez podpory jako samodzielny krzew.
Odmiana tworząca ładnie ukształtowane, duże kwiaty,
może być przycinana wiosną, kwitnie przez całe lato,
odporna na choroby. (ADR)
Stara odmiana o ciemnoczerwonych, aksamitnych
kwiatach i odurzającym zapachu róż damasceńskich.
Dobrze toleruje słabsze gleby. Nie blednie na słońcu.
Wyraziste kwiaty zebrane w obfite kwiatostany, tworzą
piękne kaskady; odmiana łatwa w uprawie, dobrze
zimująca, o szerokim zastosowaniu. (ADR)
Nowoczesna odmiana tworząca duże kwiaty, o
delikatnym, owocowym zapachu, odporna na choroby, o
elastycznych, łatwych do prowadzenia pędach.
Jedna z najpiękniejszych odmian pnących, tworzy bardzo
efektowne, pełne, kuliste, romantyczne kwiaty,
pojawiające się przez cały sezoni, rozrasta się dość
powoli, pełnię mozliwości pokazuje po 3-4 latach.
Róża pnąca o charakterze nostalgicznym, pełna wigoru, o
dobrej zdrowotności, tworzy bardzo liczne, duże,
atrakcyjne kwiaty, początkowo zielonkawe, w miarę
rozwoju pąka - kremowożółte.
Róża o pięknym, cielistoróżowym kolorze; kwiaty
pachnące, pełne wdzięku, pojawiają się przez cały sezon;
odpowiednia na bramki, łuki i pergole.
Dynamicznie rosnący rambler, zaliczany do róż
historycznych (1827 r), pokrywający się latem
niezliczoną ilością kwiatów. Odmiana odporna na upały,
dobrze też znosi półcień.
Bardzo popularna, długowieczna, zdrowa odmiana,
odporna na przemarzanie, silnie rosnąca i szczególnie
długo i obficie kwitnąca na dwuletnich pędach.
Nowa odmiana z grupy Kletter®Maxe, o efektownych,
mocno wypełnionych, kulistych kwiatach i delikatnym
zapachu, odporna na choroby i niskie temperatury.
Róża o niewielkich, uroczych kwiatach zebranych w
liczne kwiatostany o zmieniającej się barwie, odmiana
prawie bezkolcowa, bardzo odporna i żywotna. (1916 r)
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29 Giardina® (Rosen Tantau)

różowa z jaśniejszym
brzegiem płatków

8 - 10 cm, pełne

+++

powtarza

2,5 - 3,0 /
1,0 - 1,5

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka

30 Gloire de Dijon

białobursztynowa

10 cm, pełne

++

powtarza

3,6 – 4,0 /
3,5

-29ºC

nie ma

Golden Gate® (Kordes)
31 KLETTER®MAXE

żółta

9 cm, półpełne,
miseczkowate

+++

powtarza

3,0 / 1,0

-26°C

32 Golden Showers

złocistożółta

10 - 12 cm, pólpełne

++

powtarza

2,0 - 3,0 /
1,0 - 1,5

-29°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

33 Gret's Joy® (Lens)

pomarańczowomorelowa

7 - 8 cm, pełne

+++

powtarza

2,5 - 3,0 /
2,0

-26°C

doniczka

34 Guirlande d'Amour® (Lens)

biała

3 - 4 cm, półpełne

+++

powtarza

1,8 - 2,5 /
2,5

-29°C

35 Hella® (Kordes)

biała z żółtym oczkiem

8-9 cm, półpełne

+

powtarza

2,5 / 1,0

-29°C

10 cm, pełne

++

powtarza

2,5 - 3,0 /
1,2

-29°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

-26°C

36 Ilse Krohn Superior® (Kordes) białokremowa

37 Indigolette

liliowolawendowa

8 - 10 cm, pełne

+++

powtarza

2,5 - 3,0 /
1,5

Jasmina® (Kordes)
38 KLETTER®MAXE

różowa

6 – 7 cm, pełne

++

powtarza

2,5 - 3,0 /
1,5

-29°C

odkryty
korzeń /
doniczka
odkrtyty
korzeń /
doniczka

39 Kiftsgate

białokremowa

3-4 cm, pojedyncze

++

1x, VI

7,0 - 12,0 /
2,5

-29°C

doniczka

Laguna® (Kordes)
40 KLETTER®MAXE

różowa

9 - 10 cm, pełne

++++

powtarza

2,5 / 1,0

-29°C

doniczka

41 Libertas® (Rosen Tantau)

różowa

2 - 4 cm, pojedyncze

+

powtarza

2,0 - 3,0 /
0,8 - 1,0

-29°C

doniczka

42 Lykkefund

białokremowa

5 cm, półpełne

+++

1x, VI

5,0 – 7,5 /
4,5

-32°C

doniczka

43 Maritim® (Rosen Tantau)

malinowy

10-12 cm, pełne

++

powtarza

2,0 - 3,0 /
1,0

-26°C

doniczka

Piękna odmiana o dużych, nostalgicznych, bardzo
trwałych kwiatach i słodkim, owocowym zapachu,
pomimo, że dość wolno się rozrasta, kwitnie długo i
obficie od samej podstawy; odporna na choroby.
Stara odmiana, o cudownych kwiatach, silnie pachnąca,
wymagająca jednak troskliwej opieki, zwłaszcza przy
wilgotnej pogodzie. (1850 r)
Kwitnie obficie, kilka razy w sezonie, odmiana bardzo
odporna i żywotna, daje sobie radę również w
trudniejszych warunkach. (ADR)
Jedna ze starszych odmian, wciąż popularna ze względu
na dobrą zdrowotność i niezłą odporność na
mrozy.Wcześnie rozpoczyna kwitnienie i powtarza je do
Wytrzymała, kwitnąca cały sezon odmiana piżmowa,
tworzy liczne, rozetowe kwiaty o starodawnycm uroku i
silnym herbacianym zapachu. Dobrze znosi półcień.
Mieszaniec piżmowy o niewielkich, białych kwiatach
zebranych w luźne bukiety, kwitnący przez cały sezon
obfitymi kaskadami. Krzewy rosną szybko i tolerują
miejsca półcieniste. Odmiana odporna na choroby. (ADR)
Pełna wdzięku, bardzo obficie kwitnąca odmiana dorosłe krzewy w pełni kwitnienia są prawdziwą ucztą
dla oczu; dobra odporność na choroby (ADR)
Obficie kwitnąca, mrozoodporna odmiana, o zdrowych,
ciemnozielonych liściach stanowiących wyraziste tło dla
pięknych, dużych kwiatów.
Śliczna odmiana o klasycznych kwiatach, zwracających
uwagę niezwykłą lawendową barwą i intensywnym,
korzennym zapachem. Najpiękniej wybarwia się w
miejscach półcienistych.
Kwiaty zebrane w licznych kwiatostanach, lekko
przewieszające się, pomponowe, tworzą pełną uroku
kompozycję na tle jasnozielonych liści.(ADR)
Rambler, jedna z największych róż na świecie, w parku
Kiftsgate w Anglii ma 24 m wysokości i 90 m szerokości,
wymaga dobrej gleby, natomiast dobrze znosi półcień.
Odmiana o odurzającym, pięknym zapachu i bardzo
pełnych, dużych kwiatach, wielokrotnie nagradzana na
wystawach, odporna na choroby grzybowe. (ADR)
Odmiana o elastycznych, łatwych do prowadzenia
pędach, niezwykle obficie i długo kwitnąca, o
rewelacyjnej odporności na choroby. Obsypana wielką
ilością malinowych kwiatów, wygląda wprost bajecznie.
Bezkolcowa silnie rosnąca odmiana, tworząca ogromne
ilości kwiatów, a później czerwonych owoców; można ją
sadzić przy dużych drzewach i w słabej glebie.
Odmiana odporna na mączniaka i czarną plamistość;
duże, wyraziste w kolorze kwiaty są niezwykle trwałe i
odporne na promienie słoneczne.
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44 KLETTER®MAXE

żółta, krawędzie płatków
różowe

10 - 12 cm, pełne i
półpełne

+++

powtarza

2,5 / 1,0

-29°C

doniczka

45 Morgengrüss

moreloworóżowa

8 cm, pełne

+++

powtarza

2,0 – 4,0 /
1,0

-29°C

46 Mushimara (Red Angel)

krwistoczerwona

8 cm, pełne

+++

powtarza

3,0 - 4,0 /
1,0

-26°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

47 New Dawn

porcelanoworóżowa

8 cm, półpełne

++

powtarza

3,0 / 1,5

-30°C

doniczka

48 Paul Transon

łososioworóżowa z
miedzianym cieniem

6 - 7 cm, pełne

++

powtarza
słabo

3,0 - 5,0 /
2,5

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka

49 Paul’s Himalaian Musk

jasnoróżowa

6-7 cm, pełne

+++

1x,VI

9, 0 / 3,5

-30°C

doniczka

++

powtarza
słabo

3,0 - 6,0 /
2,0 - 3,0

-29°C

odkryty
korzeń /
doniczka

++

powtarza

2,0 – 3,0 /
1,2

-26°C

doniczka

powtarza

1,5 - 3,5 /
1,0

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka

+

powtarza

3,0 - 3,5 /
1,5

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka

+++

VI, nie
powtarza

0,9 - 3,0 /
1,0

-32°C

nie ma

Moonlight® (Kordes)

50 Paul's Scarlet Climber

szkarłatna

Perennial Blue® (Rosen
51 Tantau)

lilioworóżowa do
fioletowej

52 Polka®

brzoskwiniowołososiowa

6-7 cm, półpełne
2 – 3 cm, półpełne,
zebrane w duże
kwiatostany

10 - 12 cm, pełne

+++

53 Rambling Rosie

czerwona

4 cm, podwójne

54 Raubritter

różowa

4 – 6 cm, półpełne

55 Rosa helenae 'Semiplena'

biała z żółtym oczkiem

6 cm, półpełne,
zebrane w kwiatostany

+

1x, VI/VII

8,0 / 3,0

-35ºC

Rosanna® (Kordes)
56 KLETTER®MAXE

różowa

11 cm, pełne

++

powtarza

3,0 / 1,0

-26°C

57 Rosarium Uetersen® (Kordes)

malinoworóżowa

10 cm, pełne

+++

powtarza

4,5 / 1,5

-29°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

-29°C

odkryty
korzeń /
doniczka

58 Rose de Tolbiac® (Kordes)

łososioworóżowa

8 - 10 cm, pełne

++

powtarza

2,0 / 0,7

Odmiana bardzo żywotna, dobrze się krzewiąca, obficie
kwitnąca, o mocnym, owocowym zapachu, odporna na
choroby grzybowe.
Kwitnąca od czerwca do jesieni, odporna na mróz i
choroby odmiana, przyjemnie pachnąca, niezawodna i
mało wymagająca.
Odmiana szybko rosnąca, kwitnie obficie przez cały
sezon, kwiaty odporne na upały, nie zmieniają barwy w
trakcie przekwitania.
Mało wymagająca, niezmiennie popularna od lat odmiana
o delikatnych, porcelanowych kwiatach, toleruje półcień,
można ją sadzić w pojemnikach.
Ekspansywny rambler niewrażliwy na suszę, niedobór
światła i inne przeciwności. Prowadzony na pergoli,
budynku czy starym drzewie, spłynie w dół ciężkimi,
obfitymi kaskadami kwiatów.
Rambler o bardzo obfitym kwitnieniu, o szybkim
wzroście, mało wymagający, do sadzenia przy dużych
drzewach i pokrywania budynków.
Zachwycająca, prawie stuletnia laureatka wielu nagród i
medali. Pierwsze kwitnienie trwa 4-5 tygodni i jest
prawdziwym widowiskiem. Mało wymagająca, dobrze
toleruje półcień.
Odmiana pochodząca od Veilchenblau i Excelsy, o
wiotkich pędach, szybko rosnąca, w krótkim czasie
pokrywa podpory; ciekawa barwa kwiatów.
Odmiana bardzo odporna na choroby, o dużych kwiatach
i fałdowanych lekko płatkach, odtwarzająca urok i zapach
starodawnych róż, w ostatnich latach coraz bardziej
popularna.
Uroczy rambler o miękkich pędach i obfitych, jaskrawych
kwiatostanach. Rośnie szybko, kwitnie nieprzerwanie
przez cały sezon i jest odporna na choroby. Wymaga
zabezpieczania na zimę.
Odmiana obficie kwitnąca, wdzięczne kwiaty kształtu
kulistego, przewieszające się jak srebrzystoróżowe
pompony, pięknie pachną i są bardzo trwałe.
Odmiana mało wymagająca, odporna na mróz, o bardzo
licznych kwiatach zebranych w kwiatostany, tworzących
jesienią setki drobnych, czerwonych owoców, nadaje się
do sadzenia przy drzewach.
Prześliczna odmiana o wielkich, mocno wypełnionych,
trwałych kwiatach typu nostalgicznego, bardzo odporna
na choroby grzybowe.
Malinowe kwiaty tej odmiany zebrane są w efektowne,
bujne kwiatostany dzięki czemu krzewy są niezwykle
dekoracyjne; bywa klasyfikowana jako róża parkowa.
Róża nowej generacji, o romantycznych kwiatach,
przypominających róże historyczne. Zebrane w groniaste
kwiatostany pojawiają się na krzewie w wielkiej obfitości
przez cały sezon.
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59 Sally Holmes

kremowobiała z różowym
cieniem

8 - 9 cm, pojedyncze

++

powtarza

2,0 - 3,0 /
0,9 - 1,0

-26°C

60 Santana® (Rosen Tantau)

czerwona

9 – 11 cm, pełne

+

powtarza

2,5 – 3,5 /
1,0

-29°C

odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

61 Schneewalzer® (Rosen Tantau) kremowobiała

12-14 cm, pełne

++

powtarza

2,5 - 3,0 /
1,0

-26°C

doniczka

62 Super Dorothy

różowa

3 cm, pełne

+

powtarza

3,5 / 1,0

-29°C

63 Super Fairy

różowa

2 - 4 cm, pełne

+

powtarza

2,0 - 5,0 - /
0,9

-26°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

64 Sympathie

wiśniowoczerwona

10 cm, pełne

+++

powtarza

2,0 – 4,0 /
1,5

-27°C

doniczka

65 Uetersener Klosterrose®

kremowobiała z żółtym
środkiem

9 - 11 cm, półpełne

+++

powtarza

3,0 - 4,0 /
1,0 - 1,5

-26°C

doniczka

66 Veilchenblau

różowofioletowa

2 - 3 cm, półpełne

+

1 x VI - VII

3,0 - 4,5 /
1,5

-30°C

doniczka

67 Venusta pendula

biała z różowym cieniem

4 - 5 cm, półpełne

++

VI, nie
powtarza

3,0 - 5,0 /
3,0

-32°C

doniczka

68 White New Dawn

biała

8 cm, półpełne

++

powtarza

2,5 / 1,5

-30°C

doniczka

69 Zephirine Drouhin

malinoworóżowa

8 cm, pełne

++++

powtarza

2,5 – 4,0 /
1,8

-29°C

doniczka

Wys./
Szer. [m]

Mrozoodporność

Bujnie rosnący mieszaniec piżmowy, o delikatnych
kwiatach zebranych w wielkie, bardzo trwałe
kwiatostany. Odmiana o niewielkiej ilości kolców,
odporna na choroby i dobrze tolerująca miejsca
Róża pnąca o dużych, trwałych kwiatach, o szlachetnym
kształcie i jaskrawym kolorze; kwitnie do późnej jesieni i
całkiem nieźle zimuje.
Bardzo efektowne, duże kwiaty, o szlachetnej budowie i
słodkim zapachu; odmiana dobrze znosząca upały,
wymaga okrywania na zimę.
Popularna odmiana, tworzy liczne, lilioworóżowe
kwiatostany; pędy cienkie, wiotkie łatwo oplatają
podpory, łuki i pergole.
Atrakcyjny, długo i obficie kwitnący rambler o miękkich
pędach i zebranych w bukiety drobnych kwiatach,
przypominających odmianę The Fairy.
Znana od lat i popularna odmiana kwitnąca obficie przez
całe lato do późnej jesieni , dobrze i szybko się krzewi,
wymaga ochrony przed chorobami.
Nowa odmiana o kulistych, romantycznych kwiatach z
wyraźnymi, żółtymi pręcikami, deliktanie pachnąca
dzikimi różami, dynamiczna i odporna na choroby.
Odmiana rozrastająca się bardzo szybko i intensywnie, o
ciekawej barwie kwiatów i doskonałej odporności na
choroby i niskie temperatury.
Energiczny rambler o długich, miękkich pędach i białych
kwiatach z pastelowo różowym rumieńcem. Zachwyca
obfitością kwitnienia tworząc romantyczne, subtelnie
pachnące kaskady.
Sport odm. 'New Dawn', o białych, delikatnych kwiatach,
zachowuje wszystkie walory odmiany matecznej,
odporna na mróz i choroby oraz niedostatek światła,
kwitnie wielokrotnie do jesieni.
Stara róża burbońska, sadzona jako odmiana pnąca, o
niewielkiej ilości kolców i silnym, pięknym zapachu,
tolerująca miejsca półcieniste. (1868 r)

Róże pnące miniaturowe, Starlet Rosen®
l.p.

Odmiana

Barwa kwiatów

Wielkość i rodzaj
kwiatów:

Zapach Kwitnienie

1 Alina® (Rosen Tantau)

mleczno różowa

3 - 4 cm, pełne

++

powtarza

1,5 - 2,0 /
0,6

2 Carmen® (Rosen Tantau)

pomarańczowo żółta

5 - 6 cm, pełne

-

powtarza

1,5 - 2 / 0,7

Dostępność
odkryty
Dodatkowe informacje
korzeń/donicz
ka
Najnowsza odmiana z serii Starlet. Delikatna, o

-29°C

doniczka

-29°C

doniczka

perłoworóżowych kwiatach i przyjemnym zapachu,
rozrasta się szybko i dynamicznie. Doskonale odporna na
choroby grzybowe.
Kompaktowy climber, o dobrej odporności na choroby i
słonecznych, trwałych kwiatach, rośnie szybko i
utrzymuje atrakcyjny wygląd przez cały sezon, polecana
do pojemników.
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3 Eva® (Rosen Tantau)

różowa

5 - 6 cm, pełne

-

powtarza

1,5 - 2,0 /
0,7

-29°C

doniczka

4 Lizzy® (Rosen Tantau)

złocisto żółta

5 - 6 cm, pełne

+

powtarza

1,5 /2,0

-29°C

odkryty
korzeń /
doniczka

5 Lola® (Rosen Tantau)

czereśniowo czerwona

4 - 6 cm, pełne

+++

powtarza

1,5 - 2,0 /
0,8

-29°C

doniczka

6 Melina® (Rosen Tantau)

fioletowo lawendowa

5 - 6 cm, pełne

+++

powtarza

1,5 - 2,0 /
1,0

-29°C

doniczka

Wys./
Szer. [m]

Mrozoodporność

Miniaturowy climber, bardzo obficie kwitnący, tworzy
gęste, zdrowe krzewy, obsypane licznymi kwiatami
niemal przez cały sezon, odmiana polecana do
pojemników, na balkony i tarasy.
Pełna wigoru odmiana, o słonecznych kwiatach
zebranych w kiście i dobrej odpornosci na choroby
grzybowe. Nadaje się do niewielkich przestrzeni, ale
także do obsadzania dużych ścian i podpór.
Miniaturowa róża pnąca o pełnych, samoczyszczących
kwiatach zebranych w bukiety, o przyjemnym słodkim
zapachu, szybkim wzroście i dobrej zdrowotności .
Odmiana najbardziej odporna na choroby grzybowe w tej
grupie, o trwałych, długo utrzymujących się na krzewie
kwiatach, nadająca się do pojemników, a także na
żywopłoty i ekrany dzwiękochłonne.

Róże wielkokwiatowe
l.p.

Odmiana

Barwa kwiatów

Wielkość i rodzaj
kwiatów:

Zapach Kwitnienie

Dostępność
odkryty
Dodatkowe informacje
korzeń/donicz
ka
Odmiana tworząca niewielkie, zwarte krzewy, o dużych,

Albrecht Dürer Rose® (Rosen
1 Tantau)

pomarańczowo łososiowa

10 - 12 cm, pełne

+++

powtarza

0,7 - 0,9 /
0,5

-26ºC

doniczka

2 Alinka

czerwono pomarańczowa

12 cm, pełne

++

powtarza

1,0 - 1,2 /
0,6

-26ºC

nie ma

3 Apricot Nectar

morelowa

10 cm, pełne

+++

powtarza

0,8 / 0,6

-26ºC

4 Ashley® (Rosen Tantau)

różowa z ciemniejszymi
smugami

10 - 12 cm, pełne

-

powtarza

0,7 - 1,0 /
0,6

-26ºC

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

5 Athena® (Kordes)

kremowa z różowymi
brzegami płatków

6 Barkarole® (Rosen Tantau)

ciemno purpurowa (prawie
czarna)
12 cm, pełne

10 - 12 cm, pełne

++

powtarza

1,2 / 0,5

-26ºC

odkryty
korzeń /
doniczka

++++

powtarza

1,5 / 0,8

-26ºC

doniczka

-26ºC

odkryty
korzeń /
doniczka

7 Berolina (Kordes)

żółta

10 - 12 cm, pełne

+++

powtarza

0,8 - 1,0 /
0,5 - 0,6

8 Beverly® (Kordes)

różowa

10 - 12 cm, pełne

++++

powtarza

0,8 / 0,5

-26ºC

9 Big Purple® (Kordes)

liliowo fioletowa

10-12 cm, pełne

++++

powtarza

0,9 / 0,4

-26ºC

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

pachnących kwiatach przypominających stare róże,
ładnie prezentuje się w niewielkich grupach.
Niezwykle atrakcyjna barwa kwiatów sprawia, że róża ta,
choć dość kapryśna, jest bardzo poszukiwana; wymaga
słonecznego miejsca i troskliwej pielęgnacji.
Piękna, elegancka odmiana, o owocowym zapachu i
delikatnej barwie, bardzo popularna, pomimo, że należy
ją okrywać na zimę.
Róża przypominająca odmiany angielskie, bardzo dobrze
i szybko powtarzająca kwitnienie, o atrakcyjnych
kwiatach podobnych do kamelii.
Odmiana o klasycznych, bardzo pełnych pąkach i
delikatnym zapachu. Krzewy wysmukłe, o wzniesionych
pędach, kwitną całe lato, jeżeli usuwamy przekwitające
pąki. Wymaga dbałosci i pielęgnacji.
Bardzo dostojna, elegancka róża, o aksamitnych, bardzo
ciemnych kwiatach i silnym zapachu, nadaje się do cięcia
do wazonu, należy ją kopczykować na zimę.
Odmiana o dużych pąkach i ciepłej barwie kwiatów.
Rośnie bujnie, tworząc zwarte krzewy o wzniesionym
pokroju. Kwiaty o przyjemnym zapachu, trwałe na
krzewach i w wazonie.
Odmiana o bardzo pełnych, dużych, czysto różowych
kwiatach, o silnym, cytrynowym zapachu, uhonorowana
za wspaniałą woń wieloma nagrodami.
Odmiana o imponujących, pięknie pachnących kwiatach,
nadaje się do sadzenia w grupach i jako pojedynczo
rosnące solitery; wymaga zabezpieczenia na zimę.
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odkryty
korzeń /
doniczka

10 Burgund

karminowa

10-12 cm, pełne

++

powtarza

0,9 - 1,5 /
0,7 - 0,8

-26ºC

11 Carina

różowa

12-13 cm, pełne

+++

powtarza

1,2 / 0,6

-26ºC

12 Casanova

kremowo żółta

15 cm, pełne

++

powtarza

0,8 - 1,5 /
0,7

-29ºC

13 Chopin

kość słoniowa

12 cm, pełne

+

powtarza

1,5 / 0,8

-26ºC

14 Dame de Coeur

szkarłatna

13 cm, pełne

+++

powtarza

0,9 - 1,2 /
0,7

-26°C

15 Double Delight

z kremowego środka
przechodzi w czerwień

10 cm, pełne

+++

powtarza

0,9 - 1,5 /
0,7

-26ºC

16 Erotika® (Rosen Tantau)

ciemnoczerwona

12 cm, pełne

++++

powtarza

0,5 – 0,9 /
0,5

-26ºC

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

17 Fantasia Mondiale® (Kordes)

łososiowo pomarańczowa

10 cm, pełne

-

powtarza

1,0 / 0,5

-26ºC

doniczka

++++

powtarza

1,0 - 1,5 /
0,7

-26ºC

++

powtarza

0,8 / 0,5

-26ºC

odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

18 Ghita Renaissance®

liliowo różowa

9 - 10 cm

Grande Amore® (Kordes)
19 (syn. My Valentine)

aksamitno czerwona

10 cm, pełne

20 Hanne

szkarłatno fioletowe

15 cm, b. pełne

++++

powtarza

0,6 – 0,8 /
0,5

– 29ºC

doniczka

21 History® (Rosen Tantau)

różowa

8 - 11 cm, pełne

++

powtarza

0,5 - 0,8 /
0,5

-26ºC

22 Irena

krwisto czerwona

12 cm, pełne

+++

powtarza

0,6 – 1,0 /
0,6

-26ºC

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

23 Irina® ( Rosen Tantau)

biała

12-14 cm, pełne

++++

powtarza

0,8 - 1,2 /
0,6

- 26ºC

nie ma

J. W. v. Goethe Rose®
24 (Rosen Tantau)

purpurowo amarantowa

12-15 cm, pełne

++++

powtarza

1,0 - 1,2 /
0,6

- 26ºC

25 Jan Paweł II

biała

12 - 15 cm, pełne

++++

powtarza

1,2 / 0,9

- 26ºC

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

Silna i żywotna odmiana, tworzy dorodne krzewy o
mocnych pędach. Kwiaty równie solidnej budowy, mocno
wypełnione, o zdecydowanej, ciemnoczerwonej barwie.
Bardzo trwałe, nadają się na kwiat cięty.
Kilkakrotnie powtarza kwitnienie, kształtne kwiaty o
długich pąkach nadają się do cięcia do wazonu, krzewy
wymagają okrywania na zimę.
Odmiana bardzo popularna i sprawdzona, o smukłym
pokroju i eleganckich, dużych kwiatach, pięknie
prezentujących się na krzewie i w wazonie.
Odporna na choroby, bardzo popularna odmiana polskiej
hodowli, o wspaniałych, ogromnych kwiatach w kolorze
kości słoniowej. (hod. Stanisław Żyła)
Tworzy silne krzewy i duże, efektowne kwiaty o
wyrazistej barwie, nadające się do wazonu; odpowiednia
do reprezentacyjnych ogrodów i parków.
Na grubych pędach tworzy pojedyncze, trwałe kwiaty, o
niebanalnej barwie; zdobyła mnóstwo nagród, pomimo
że jest dość zmienna i kapryśna.
Bardzo cenna ze względu na wspaniałe, ciemnoczerwone,
aksamitne kwiaty o zapachu róż damasceńskich; dość
odporna na choroby.
Nowoczesna i pełna życia odmiana, o kwiatach
odpornych na warunki atmosferyczne i bardzo trwałych
w wazonie; mało wrażliwa na choroby.
Odmiana o smukłych krzewach i gęstym ulistnieniu,
odporna na choroby. Romantyczne kwiaty, z liliowym
połyskiem pojawiają się obficie prawie przez cały sezon.
Intensywny zapach podkreśla jej starodawny urok.
Tworzy zwarte, smukłe krzewy o aksamitnych,
wytwornych, dużych kwiatach; odmiana odporna na
choroby grzybowe, wymaga okrywania na zimę. (ADR)
Cenna ze względu na wielkość, kolor i zapach kwiatów;
pomimo, że wymaga zabiegów ochronnych, od lat cieszy
się wielką popularnością.
Pełne, romantyczne w kształcie, trwałe i piękne kwiaty,
nadające się do cięcia; krzew osiąga właściwy,
kompaktowy pokrój po 2-3 latach.
Klasyczna, sprawdzona, wytrzymała odmiana
wielkokwiatowa, o obfitym kwitnieniu i dużych kwiatach;
wymaga okrywania na zimę.
Duże, pełne kwiaty, świetlista, biała barwa i klasyczna
elegancja w połączeniu z silnym słodkim zapachem
stanowią o jej atrakcyjności. Wymaga dobrego
Wspaniała odmiana, o odurzającym zapachu i pięknych,
wielkich kwiatach; tworzy silne, zdrowe krzewy, nadaje
się na reprezentacyjne rabaty i do cięcia.
Jedna z najwspanialszych, białych róż, o silnym,
cytrusowym zapachu, dynamicznie rosnąca i odporna na
choroby, jest hołdem dla polskiego papieża, rośnie w
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++

powtarza

0,8 - 1,0 /
0,5

amarantowa od wewnątrz,
od spodu żółta
12 - 15 cm, pełne

++

powtarza

0,9 - 1,2 /
0,6

- 26ºC

28 La Perla® (Kordes)

kremowo biała

10 - 11 cm, pełne

++

powtarza

0,8 - 1,0 /
0,5 - 0,7

26°C

29 Landora® (Rosen Tantau)

jaskrawo żółta

9-11 cm, pełne

+

powtarza

0,6 - 0,8 /
0,5

26°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

30 Leo Ferre

różowo biała, od wewnątrz
żółta
12-13 cm, pełne

+

powtarza

0,6 - 1,0 /
0,5

26°C

doniczka

31 Lila Wunder

fiołkowa

+++

powtarza

0,8 / 0,5

26°C

Mainzer Fastnacht® (Rosen
32 Tantau) (syn. Blue Moon, Sissi)

srebrzysto liliowa, w słońcu
błękitna
10 cm, pełne

+++

powtarza

1,2 / 0,5

- 26ºC

Memoire® (Kordes) (syn. Ice
33 Cream)

biała

12 cm, pełne

++

powtarza

0,9 / 0,7

- 26ºC

34 Mon Petit Chou® (Kordes)

ciemno różowa

12-15 cm, pełne

+

powtarza

0,9 / 0,5

-26°C

35 Monica

miedziano żółta

10 - 12 cm, pełne

++

powtarza

0,8 - 1,2 /
0,6

- 26ºC

36 Mr. Lincoln

bordowa

10 - 12 cm, pełne

+++

powtarza

1,0 / 0,6

- 26ºC

nie ma
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

26 Komet

cynobrowo czerwona

27 Kronenbourg

10 cm, pełne

13 - 15 cm, pełne

-26ºC

37 Oh Happy Day® (Kordes)

kremowo morelowa

8 - 10 cm, pełne

+

powtarza

1,2 / 0,7

- 26ºC

38 Papageno

wiśniowa w białe paski

12 cm, pełne

++

powtarza

1,2 /
0,5 - 0,6

- 26ºC

39 Parole® (Kordes)

ciemno różowe z liliowym
cieniem

15 cm, pełne

++++

powtarza

0,9 / 0,6

- 26ºC

40 Paul Ricard® (Meilland)

żółto kremowa

8 - 10 cm, pełne

++++

powtarza

1,0 - 1,2 /
0,6

- 26ºC

41 Peace (=Gloria Dei)

wielobarwna, biała żółta
różowa

15 cm, pełne

+++

powtarza

0,8 - 1,2 /
0,6

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka

nie ma
odkryty
korzeń /
doniczka

nie ma
odkryty
korzeń /
doniczka

Odmiana silnie rosnąca, samoczyszcząca, o obfitym
kwitnieniu, odporna na choroby, wyhodowana w Dreźnie
za czasów NRD.
Dzięki dwubarwnym, dużym, oryginalnym kwiatom,
nadaje się na reprezentacyjne, eleganckie rabaty;
odporna na choroby.
Bardzo zdrowa jak na tę grupę róż odmiana, o kulistych,
pełnych, przypominających starodawne obrazy kwiatach
zebranych w luźne, obfite bukiety.
Popularna, trwała i odporna na warunki atmosferyczne
odmiana, wielokrotnie kwitnąca, chętnie sadzona od lat,
choć wymaga okrywania na zimę.
Wielkie, oryginalne, kolorowe kwiaty, zebrane w
niewielkie kwiatostany, pojawiają się przez cały sezon;
wymaga kopczykowania.
Szczególnie piękna róża o kwiatach niespotykanej
wielkości i oryginalnej fiołkowo liliowej barwie. Kwitnie
obficie do późnej jesieni, cudownie pachnie, dobrze się
krzewi i jest odporna na choroby.
Popularna ze względu na niezwykłą, liliowobłękitną
barwę kwiatów, o pąkach luźnych, pięknie pachnących;
warta uwagi, pomimo, że delikatna i wymagająca.
Odmiana o bardzo dużych, delikatnie pachnących
kwiatach, odporna na choroby, ale dość ciepłolubna;
wspaniale prezentuje się w bukietach ślubnych.
Odmiana poszukiwana, pomimo mniejszej odporności, ze
względu na niezwykłe, ogromne, przypominające
karczochy kwiaty.
Odmiana kwitnąca pięknie aż do przymrozków, o silnych
trwałych kwiatach, prawie pozbawiona kolców, bardzo
odporna na choroby.
Jedna z najbardziej popularnych, czerwonych odmian.
Wydłużone, kształtne kwiaty długo zachowują dobry
wyglad, zarówno na krzewie, jak i po ścięciu do wazonu.
Śliczna, nowa odmiana o dużym wigorze i efektownych
kwiatach z akcentem czerwieni na krawędziach płatków.
Tworzy mocne krzewy, dobrze zimujące i bardzo
odporne na choroby grzybowe. (ADR)
O atrakcyjności tej odmiany decydują duże kwiaty o
oryginalnej, pstrokatej kolorystyce, licznie pojawiające
się na silnych, zwartych krzewach kilka razy w sezonie.
Odmiana o olbrzymich, pachnących kwiatach, kwitnie
przez cały sezon, nagrodzona ze względu na zapach w
Madrycie i w Nantes.
Odmiana o kwiatach w kolorze lodów waniliowych, o
niezwykłym, anyżkowym zapachu, bardzo żywotna i dość
odporna na choroby.
Jedna z najwspanialszych odmian, o bogatej historii,
elegancka, bardzo reprezentacyjna, łatwa w uprawie,
choć wymaga zabiegów ochronnych.
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42 Polar Star (Polar Stern)

biała z seledynowym
cieniem

+

powtarza

++

powtarza

1,2 - 1,6 /
0,8

-26°C

44 Rose Gaujard

żółta z różowymi brzegami 15 cm, pełne
wiśniowo karminowa na
brzegach, z białym
wnętrzem
10 cm, pełne

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

++

powtarza

1,0 - 1,3 /
0,6

- 26ºC

doniczka

45 Sebastian Kneipp® (Kordes)

kremowo biała

11 cm, pełne

+++

powtarza

1,2 / 0,7

-26°C

doniczka

Senteur Royale® (Rosen
46 Tantau)

fioletowo purpurowa

9-12 cm, pełne

++++

powtarza

0,6 - 0,8 /
0,5

-26°C

47 Speelwark® (Kordes)

żółto brzoskwiniowa

12 cm, pełne

++++

powtarza

0,8 / 0,4

-26°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

48 Sunny Sky® (Kordes)

żółta z czerwonym cieniem 10 cm, pełne

+

powtarza

1,2 / 0,6

-26°C

doniczka

49 Tineke

biało kremowa

8 -10 cm, pełne

+

powtarza

0,7 - 1,5 /
0,6

- 26ºC

nie ma

50 Uncle Walter

karminowo czerwona

12 - 13 cm, pełne

++

powtarza

1,5 / 0,6

-29ºC

doniczka

Wys./
Szer. [m]

Mrozoodporność

Pullman Orient Ekspress®
43 (Meilland) (syn. Love&Peace)

11 - 12 cm, pełne

0,9 - 1,0 /
0,9

– 29ºC

Odmiana kwitnąca bujnie i obficie, kwiaty szlachetne w
kształcie rozwija z wydłużonych pąków, dość
wytrzymała, trwała na krzewie i w wazonie.
Dwukolorowa odmiana o bardzo dużych kwiatach,
owocowym zapachu i zdrowych błyszczących liściach,
kwitnąca aż do mrozów, nadająca się do bukietów.
Odmiana o ciekawych, pięknie połączonych kolorach
pąka, kwiaty o starodawnym kształcie, delikatnie
pachnące, doskonała na kwiat cięty.
Odmiana odporna na choroby, o pięknych,
przypominających róże angielskie, romantycznych
kwiatach, dobrze zimująca w naszym klimacie.
Odmiana o cudownym, owocowym zapachu i pełnych
dużych kwiatach; tworzy zwarte krzewy, polecane także
do pojemników.
Odmiana o dużych, herbacianych kwiatach i cudownym
zapachu. Piękną prezencję łączy z dobrą odpornością na
choroby, dobrze znosi upały i długo kwitnie.
Odmiana o pięknych, szlachetnych pąkach i zdrowych,
odpornych na czarną plamistość, błyszczących liściach;
prezentuje się wytwornie i elegancko.
Jedna z najlepszych białych odmian, o subtelnych,
trwałych kwiatach i silnych krzewach, wymaga
zabezpieczania na zimę.
Krzewy o bardzo silnym wzroście i dużych, aksamitnych
kwiatach na długich szypułkach, wielokrotnie
powtarzające kwitnienie.

Róże wielokwiatowe (rabatowe)
l.p.

Odmiana

Barwa kwiatów

Wielkość i rodzaj
kwiatów:

Zapach Kwitnienie

Dostępność
odkryty
Dodatkowe informacje
korzeń/donicz
ka
odkryty
Tworzy zwarte krzewy, o kwiatach zebranych w

1 Alabaster® (Rosen Tantau)

kremowo biała

8-10 cm, pełne

-

powtarza

0,6-0,9 /
0,6

-26°C

korzeń /
doniczka

2 Abracadabra® (Kordes)

ciemno czerwona z
białożółtymi paskami

7 - 8 cm, pełne

+

powtarza

0,9 / 0,5

-26°C

doniczka

3 Airbrush® (Kordes)

pomarańczowo różowa z
nieregularnymi plamkami

7 - 8 cm, półpełne

++

powtarza

0,7 / 0,6

-26°C

4 Amulett® (Rosen Tantau)

różowa

3-4 cm, pełne

-

powtarza

0,4 - 0,5 /
0,4

-29ºC

5 Apricola® (Kordes)

morelowa

6 cm, półpełne

+

powtarza

0,7 / 0,6

-26°C

nie ma
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

niewielkie, trwałe kwiatostany, odmiana dobra do
pojemników i na niewielkie rabaty lub obwódki.
Róża o niezwykłych i zaskakujących barwach. Kwitnie
bardzo obficie, tworząc niewielkie kwiatostany na
zwartych krzewach o wzniesionym pokroju i prawie
bezkolcowych pędach.
Róża o ślicznie, marmurkowato zabarwionych płatkach i
zwartym, zgrabnym pokroju. Nadaje się na malownicze
rabaty i do pojemników. Odporna na choroby i
długotrwałe deszcze.
Bardzo intensywnie kwitnąca, odporna na
nasłonecznienie odmiana, o nadzwyczaj pełnych,
wyrazistych kwiatach, odporna na choroby grzybowe.
Odmiana z grupy Rigo Rosen®, odporna na choroby;
tworzy wyrównane, obficie i długo kwitnące krzewy o
delikatnie, owocowo pachnących kwiatach. (ADR)
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6 Arthur Bell

żółta

9 cm, półpełne

+++

powtarza

0,5-1,0 /
0,7

7 Bad Birnbach® (Kordes)

różowa

4 cm, półpełne

+

powtarza

0,5 / 0,4

-30ºC

8 Bailando® (Rosen Tantau)

łososiowo różowa

4-6 cm, pełne

+

powtarza

0,7 - 0,9 /
0,6

-29ºC

9 Ballade® (Rosen Tantau)

czysto różowa

8-10 cm, pełne

++

powtarza

0,6-0,8 /
0,5

-26°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

powtarza

0,6 - 0,8 /
0,50

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka

10 Beauregard® (Lens)

czerwona przechodząca w
róż

6 - 7 cm, podwójne

+++

-29ºC

doniczka
odkryty
korzeń

+++

powtarza

1,0 / 0,5

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka

8 cm, pełne

-

powtarza

0,6 / 0,7

-26°C

doniczka

czerwona

6 cm, półpełne

-

powtarza

0,7 / 0,5

-29ºC

nie ma

14 Blue for You

fiołkowo lawendowa

8 - 9 cm, półpełne

+++

powtarza

0,9 / 0,6

-26°C

doniczka

15 Bonica

różowa

5 - 6 cm, pełne

+

powtarza

0,6 - 0,8 /
0,5

- 34ºC

doniczka

16 Bright as a Button®

różowa z czerwonym
środkiem

6-7 cm, pojedyncze

++

powtarza

0,8 - 0,9 /
0,7

-26°C

nie ma

17 Burgundy Iceberg

purpurowo fioletowa z
białym spodem płatków

powtarza

0,7 - 0,9 /
1,0

-26ºC

odkryty
korzeń /
doniczka

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka

11 Bengali® (Kordes)

miedziano żółta

6 - 7 cm, pełne

12 Bentheimer Gold® (Kordes)

pomarańczowo morelowa

13 Black Forest Rose® (Kordes)

18 Cherry Girl® (Kordes)

19 China Girl® (Rosen Tantau)

czereśniowo czerwona

cytrynowo żółta

8 - 10 cm

5 - 6 cm, pełne

8 – 10 cm, pełne

+++

++

++

powtarza

0,7 / 0,5

powtarza

0,6 - 0,8 /
0,4

Silnie rosnąca odmiana rabatowa, o intensywnym
zapachu i dość dużych kwiatach, odporna na choroby;
nadaje się na niskie żywopłoty.
Doskonała odmiana rabatowa z grupy Rigo-Rosen®,
wielokrotnie nagradzana, kwitnąca nieprzerwanie przez
cały sezon, odporna na choroby. (ADR)
Krzewy o zwartym pokroju, kwitnące przez całe lato,
kuliste, trwałe kwiaty zbiera w duże baldachy, pomimo
pozorów delikatności, odmiana bardzo mocna i zdrowa.
Klasyczna róża rabatowa o nostalgicznych kwiatach;
tworzy zwarte, niewysokie krzewy, o zgrabnym pokroju,
kwitnie obficie, dobrze znosi upały.
Nowość firmy Lens, o tęczowo zmieniających się
barwach, przyjemnym zapachu i niezwykle obfitym
kwitnieniu. Kwiaty zebrane w duże kwiatostany (24-60
kwiatów), pojawiają się przez całe lato.
Jedna z wyższych odmian rabatowych, o atrakcyjnej i
trwałej barwie, pięknym zapachu i doskonałej odpornosci
na choroby. Wielokrotnie nagradzana na wystawach i
konkursach. (ADR)
Zaliczana też do róż okrywowych, niewielka odmiana o
gęstym, zwartym pokroju i atrakcyjnym kolorze. Bardzo
odporna na choroby, kwitnie długo i obficie, wielokrotnie
w sezonie. Kwiaty dość duże i pełne. (ADR)
Odmiana bardzo obficie kwitnąca, o stabilnej barwie,
niewrażliwej na słońce i deszcz, odporna na choroby
grzybowe. (ADR)
Róża o wyjątkowo urokliwych, subtelnych kwiatach
zebranych w luźne kwiatostany. Długie, obfite kwitnienie
i słodki, fiołkowy zapach oraz niezwykła barwa
sprawiają, że można jej wybaczyć drobne wady.
Bardzo popularna róża rabatowa, niezawodna, pełna
uroku; bardzo dobrze zimuje, kwitnie niezwykle obficie i
wielokrotnie aż do mrozów.(ADR)
Róża o wdzięcznych różowych kwiatach z wyraźnym,
czerwonym oczkiem. Ze względu na mniejszą
mrozoodporność, polecana jest u nas głównie do donic.
Wyrazista róża o płatkach w kolorze czerwonego wina, z
delikatnie bielejącym spodem, stanowić może mocny
akcent kolorystyczny na rabacie. Najlepiej wybarwia się
w delikatnym cieniu.
Odmiana ta zachwyca bardzo pełnymi, rozetowymi
kwiatami zebranymi po 5-6 na pędzie, oryginalnym
kolorem, delikatnym zapachem i regularnym, długim
kwitnieniem. Bardzo odporna na choroby. (ADR)
Śliczne, rozetowe kwiaty odporne na słońce i deszcz, o
delikatnym, korzennym zapachu; zgrabne, niewielkie
krzewy pozwalają sadzić ją do pojemników, co przy
wrażliwości na mrozy jest dobrym rozwiązaniem.
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20 Country Girl® (Rosen Tantau)

wielobarwna, różowa,
morelowa, kremowa,
czerwona

4 - 6 cm, pełne

-

powtarza

0,7 - 1,0 /
0,5

-26ºC

nie ma

Deep Impression ® (Rosen
21 Tantau)

ciemno czerwona z jasnym
paskiem
6 - 8 cm, pełne

+

powtarza

0,6 - 0,8 /
0,7

-26ºC

doniczka

22 Dolomiti® (Kordes)

różowa z kremowym
środkiem

5 cm, pojedyncze

-

powtarza

0,6 / 0,5

- 29ºC

odkryty
korzeń /
doniczka

23 Europeana

ciemno czerwona

6 - 8 cm, półpełne

+

powtarza

0,6 - 0,9 /
0,6

- 29ºC

doniczka

24 Eye of the Tiger®

pastelowo żółta z
czerwonym oczkiem

5 - 8 cm, pojedyncze i
podwójne

+

powtarza

0,7 - 0,9 /
0,5 - 0,8

-26°C

odkryty
korzeń

25 Eyes for You®

liliowo różowa z
bordowym oczkiem

8 - 10 cm, półpełne

++

powtarza

1,0 / 0,8

-26°C

nie ma
odkryty
korzeń /
doniczka

26 Firebird® (Kordes)

czerwono żółta

6 - 7 cm, półpełne

-

powtarza

0,7 / 0,5

-26°C

27 Friendship

brzoskwiniowo
pomarańczowa

6 - 8 cm, półpełne

++

powtarza

0,9 - 1,5 /
0,7

- 29ºC

28 Friesia® (Kordes)

cytrynowo żółta

6 - 7 cm, pełne

+++

powtarza

0,6 - 0,7 /
0,4

-26°C

29 Garden of Roses® (Kordes)

kremowo różowa

7 cm, pełne

++

powtarza

0,5 - 0,6 /
0,5

-26°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

30 Gartenspass® (Kordes)

żółta z czerwonym
brzegiem płatków

7 cm, pełne

-

powtarza

0,9 / 0,4

- 29ºC

doniczka

Gebrüder Grimm® (Kordes)
31 MÄRCHENROSEN

pomarańczowo czerwona
do żółtej

7 cm, pełne

++

powtarza

0,7 / 0,5

-29°C

32 Geisha® (Rosen Tantau)

morelowo pomarańczowa

6 - 8 cm, pełne

++

powtarza

0,5 – 0,9 /
0,5

-26°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

33 Goldelse® (Rosen Tantau)

miedziano żółta

8-10 cm, pełne

++

powtarza

0,5 - 0,6 /
0,4

-26°C

doniczka

34 Grüss an Aachen

morelowo różowa do
kremowej

7 cm, pełne

+

powtarza

0,4 - 0,9 /
0,6

- 29ºC

doniczka

Odmiana mieniąca się barwami, o kwiatach bardzo
pełnych, zebranych w bogate bukiety. Kwitnie obficie
przez cały sezon, jest odporna na choroby, wymaga
jednak usuwania przekwitających pąków.
Fantastyczna odmiana o pstrokatych, pięknych kwiatach,
bardzo pełnych i niezwykle trwałych; krzewy silne, gęste,
zwarte, bardzo odporne na choroby.
Odmiana nagrodzona licznymi medalami, odporna na
choroby, niewrażliwa na deszcze, tworzy zwarte krzewy
pokryte dużymi, pojedynczymi kwiatami o karbowanych
brzegach, a jesienią dekoracyjnymi owocami.(ADR)
Popularna, silnie rosnąca odmiana rabatowa, o dużych
kwiatostanach łączących do 30 kwiatów, kwitnie bardzo
obficie i długo.
Róża o oryginalnych kwiatach wymagająca miejsca
jasnego, lekko półcienistego.Niewielkie, zwarte krzewy są
odporne na choroby, natomiast powinny być starannie
zabezpieczane na zimę.
Jedna z ładniejszych odmian z grupy róż z ciemnym
oczkiem. Rośnie niezbyt intensywnie, preferuje
stanowiska jasne i żyzne, kwitnie wielokrotnie w sezonie
i dobrze radzi sobie z chorobami.
Odmiana intensywnie kwitnąca, o luźno zbudowanych
kwiatach i ognistej kolorystyce. Regularne, zwarte
krzewy dobrze wyglądają na rabatach i w pojemnikach.
Odporna na choroby grzybowe. (ADR)
Odmiana o atrakcyjnej barwie kwiatów, wielokrotnie
powtarzająca kwitnienie, o silnych, bujnych krzewach,
nadaje się na niskie żywopłoty i komponowane rabaty.
Pięknie pachnąca, odporna na upały odmiana,
niezmiennie popularna od lat, obficie kwitnąca przez całe
lato, chętnie stosowana w nasadzeniach miejskich.
Zwarte, kompaktowe krzewy o bardzo pełnych,
rozetowych kwiatach, idealna do pojemników i
niewielkich ogrodów; róża roku 2011 w Anglii.(ADR)
Odmiana o pięknych, szlachetnie uformowanych
kwiatach, zebranych licznie w kwiatostany o ciepłej,
radosnej barwie, tworzy krzewy smukłe, wyprostowane,
nadające się na rabaty i do pojemników.
Odmiana z grupy Märchen Rosen®; kwiaty pełne, w stylu
starych róż, o żywej, oryginalnej barwie; odmiana
odporna na upały i choroby (ADR)
Intensywnie kwitnie przez cały sezon, tworzy zgrabne,
zwarte krzewy, o zdrowych błyszczących liściach, ślicznie
prezentuje się na rabatach i w pojemnikach.
Tworzy pełne, stylowe, lekko kuliste kwiaty o ciepłej,
złocistej barwie i krzewy o zwartym, krępym pokroju,
nadaje na obwódki, rabaty i do pojemników.
Jedna z pierwszych róż rabatowych, tworzy liczne,
urokliwe, duże kwiaty pojawiające się obficie do późnej
jesieni, dość wytrzymała i odporna.
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Hansestadt Rostock® (Rosen
35 Tantau)

bursztynowa

8 - 10 cm, pełne

++

powtarza

0,6 - 0,8 /
0,6

-29°C

doniczka

36 Happy Wanderer

karminowo czerwona

4 - 6 cm, pełne

+

powtarza

0,4 - 0,6 /
0,5

-29°C

doniczka

Heidi Klum Rose® (Rosen
37 Tantau)

fioletowo różowa

6 - 9 cm, pełne

++++

powtarza

0,4 - 0,5 /
0,4

-26°C

38 Home&Garden® (Kordes)

czysto różowa, jaśniejąca

8 cm, pełne

++

powtarza

0,8 / 0,5

-26°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

powtarza

0,7 - 1,0 /
0,5

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka

+

powtarza

0,6-0,7 /
0,4

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka

39 Inka® (Rosen Tantau)

żółta

40 Jazz® (Rosen Tantau)

miedziano pomarańczowa
do żółtej

3 - 4 cm, półpełne

41 Kalinka

pastelowo różowa do
różowej

8 cm, półpełne

+++

powtarza

0,8 - 1,0 /
0,6

-26°C

Kosmos® (Kordes)
42 MÄRCHENROSEN

kremowa

8 cm, pełne

++

powtarza

0,8 / 0,5

-26°C

43 Lampion® (Rosen Tantau)

żółta z czerwoną obwódką 5 - 7 cm, pełne

-

powtarza

0,7 - 0,9 /
0,4

- 29ºC

44 Lavender Ice® (Rosen Tantau)

srebrzysto lawendowa

8 - 10 cm, pełne

++

powtarza

0,5 / 0,5

-26°C

45 Leonardo da Vinci®

różowa

8 cm, pełne

++

powtarza

1,2 / 0,5 0,6

-26°C

biało kremowa
kremowo biała z
cytrynowożółtym
środkiem.

8 - 9 cm, pełne

++

powtarza

0,6 / 0,5

-26°C

7 - 9 cm, pełne

+++

powtarza

0,5 - 0,6 /
0,5

-26°C

Lions-Rose® (Kordes)
46 MÄRCHENROSEN

47 Love Letter® (Lens)

6 - 8 cm, pełne

++

Märchenzauber® (Kordes)
48 MÄRCHENROSEN

kremowo różowa

8 - 10 cm, pełne

++

powtarza

0,8 - 0,6

-26°C

49 Maria Teresa® (Lens)

porcelanowo różowa z
żółtym środkiem

5 - 6 cm, półpełne

+++

powtarza

0,6 - 0,8 /
0,5

-26°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

Rewelacyjna odmiana rabatowa, o bardzo pełnych
kwiatach zebranych w duże kiście, niezwykle silna, jedna
z najlepszych odmian wyhodowanych w ostatnich latach,
wielokrotnie nagradzana w 2011r.
Niska, żywotna odmiana o wyrazistej barwie licznych,
pełnych kwiatów, kwitnie długo i obficie, dobrze
prezentuje się na dużych rabatach i w kompozycjach.
Śliczne, zwarte, pełne pąki, piękny zapach, doskonała do
ogrodu i do pojemników, pomimo dość dużych kwiatów
zaliczana też do róż miniaturowych.
Urokliwa, dobrze krzewiąca się odmiana; pąki różowe, z
zielonkawym nalotem, kwiaty delikatne, pełne wdzięku;
odporna na choroby.
Niewielkie kwiaty, bardzo pełne, o nostalgicznym
kształcie, zebrane są w bukiety i utrzymują żywą, złocistą
barwę nawet przy silnym słońcu. Kwitnie praktycznie bez
przerwy, delikatnie pachnie i jest bardzo zdrowa.
Niewielkie samoczyszczące kwiaty o zmieniających się
kolorach, od miedzi i pomarańczu po odcienie różu i żółci,
a to wszystko na jednym, niewysokim krzewie; odporna
na choroby grzybowe. CITYFLOR®
Wysoka róża rabatowa, o dużych, luźno uformowanych
kwiatach, kwitnie długo i obficie do późnej jesieni,
całkowicie bezkolcowa, wymaga okrywania na zimę.
Odmiana z grupy Märchen Rosen®, o pięknie
uformowanych kwiatach, krzewy zwarte, dobrze czują się
na rabacie i w donicach; odporna na choroby (ADR)
Silna, żywotna odmiana o grubych pędach i pełnych,
kulistych kwiatach zebranych po kilka, odporna na
choroby grzybowe, o wszechstronnym zastosowaniu.
Niewysoka róża, o kompaktowym pokroju, w
oryginalnym kolorze. Kwitnie długo i obficie, nie blednąc
na słońcu. Nadaje się na rabaty i do donic.
Nowoczesna, zdrowa, odmiana o „starodawnych”
kwiatach, obficie kwitnąca; dobrze sprawdza się w
pełnym słońcu i w półcieniu.
Odmiana z grupy Märchen Rosen, o delikatnym, słodkim
zapachu; tworzy zwarte, długo kwitnące krzewy; odporna
na choroby. (ADR)
Odmiana o delikatnej urodzie, lubiąca ciepłe, słoneczne
stanowiska, zdrowa i długo kwitnąca, o silnym zapachu
starodawnych róż.
Nowa odmiana z grupy róż bajkowych, o kulistych,
mocno wypełnionych, pastelowych pąkach i subtelnym
zapachu. Krzewy zwarte, gęste, o ciemnozielonych
liściach odpornych na choroby.
Odmiana o urokliwych, delikatnie różowych kwiatach w
kształcie filiżanki, zebranych w luźne bukiety, pachnąca,
odporna na choroby, doskonała do pojemników.

25

50 Maxi Vita® (Kordes)

różowa

5 cm, półpełne

51 Melusina® (Rosen Tantau)

łososiowo różowa

52 Midsummer® (Rosen Tantau)

pomarańczowo czerwona z
żółtym cieniem
6 - 8 cm, pełne

53 Moin Moin® (Kordes)

różowa

6 - 8 cm, półpełne

5 - 6 cm, pełne

odkryty
korzeń /
doniczka

powtarza

0,6 - 0,7 /
0,5

++

powtarza

0,6 - 0,9 /
0,5

-26°C

++

powtarza

0,8 - 1,0 /
0,5

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

powtarza

0,7 - 0,8 /
0,5

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka

-

+

Mona Lisa® (Meilland)

-26°C

54 (Rouge Meilove)

ciemno czerwona

6 - 8 cm, pełne

-

pełne

0,5 - 0,7 /
0,6

Novalis® (Kordes)
55 MÄRCHENROSEN

lawendowo liliowa

10 cm, pełne

+

powtarza

0,8 / 0,4

-26°C

doniczka

56 Old Port

fioletowo purpurowa

8 cm, pełne

+++

powtarza

0,7 - 1,0 /
0,7

-26°C

doniczka

57 Out of Rosenheim® (Kordes)

czerwona

8 cm, pełne

-

powtarza

0,8 / 0,4

-29ºC

doniczka

Pomponella® (Kordes)
58 MÄRCHENROSEN

różowa

4 cm, pełne

++

powtarza

0,8 / 0,6

- 29ºC

Queen of Hearts® (Kordes)
59 MÄRCHENROSEN

łososiowo pomarańczowa

8 cm, pełne

++

powtarza

0,7 / 0,5

-29ºC

60 Red Leonardo da Vinci®

porzeczkowo czerwona

7-9 cm, pełne

+

powtarza

0,4 - 0,6 /
0,5

-26°C

Rosenfaszination® (Kordes)
61 MÄRCHENROSEN

różowo lawendowa

8 - 10 cm, pełne

++

powtarza

0,9 / 0,6

-26°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

62 Rotilia® (Kordes)

szkarłatno czerwona

5 cm, podwójne

++

powtarza

0,7 / 0,5

-26°C

ciemno czerwona

7 cm, pełne

+

powtarza

0,7 / 0,5

-26°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

pomarańczowo łososiowa

7 - 8 cm, pełne

++

powtarza

0,7 / 0,6

-26°C

doniczka

Rotkäppchen® (Kordes)
63 MÄRCHENROSEN
Sangerhäuser Jubiläumrose®
(Kordes) (syn. Cervia)
64 MÄRCHENROSEN

Niewysoka róża rabatowa, intensywnie kwitnąca aż do
mrozów, odporna na choroby i deszcz. Luźny pokrój i
lekko pokładające pędy sprawiają, że może być
wykorzystana również jako róża okrywowa.
Różę tę wyróżnia silny kontrast między ciemno zielonymi
liśćmi i urokliwymi, wyrazistymi kwiatami o płatkach
ułożonych w zmniejszających się okółkach, podobnie jak
u kamelii.
Tworzy niezwykłe w kolorze, bardzo trwałe kwiaty,
całkowicie odporna na mączniaka, wymaga
zabezpieczenia na zimę.
Odmiana o romantycznych, mocno wypełnionych,
przypominających róże angielskie kwiatach, stabilnej
barwie i obfitym kwitnieniu, które można pobudzać
usuwając przekwitające pąki. (ADR)
Ciekawa dmiana rabatowa tworząca niewielkie krzewy o
liściach i pędach z charakterystycznym bordowym
zabarwieniem. Kwitnie przez cały sezon do późnej
jesieni. Wyjątkowo odporna na choroby. (ADR)
Nowa odmiana firmy Kordes, o ślicznych, lawendowych,
bardzo pełnych kwiatach i zdrowych błyszczących
liściach, nadaje się na rabaty i do pojemników.
Szalenie atrakcyjna róża rabatowa, o dużych,
fioletowopurpurowych kwiatach ze srebrzystą poświatą.
Formą kwiatów i intensywnym zapachem nawiązująca do
róż historycznych.
Róża efektowna i okazała, o pięknych, dużych, kulistych
kwiatach i zwartym , mocnym pokroju. Oporna na czarną
plamistość i mączniaka prawdziwego, a także na
długotrwałe deszcze.
Kolejna 'bajkowa' odmiana firmy Kordes, tworzy pełne
kwiaty o ciekawym, kulistym kształcie, zebrane we
wdzięczne kwiatostany; odporna na choroby. (ADR)
Różą 'bajkowa' o kulistych, bardzo pełnych kwiatach w
jaskrawym, zwracającym uwagę kolorze, nadzwyczaj
trwałych zarówno na krzewie, jak i w wazonie.
Nowoczesna róża o „starodawnych”, kulistych kwiatach,
krzewy zgrabne, zwarte, nadają się również do donic;
dobrze znosi upały, odporna na choroby.(ADR)
Wyższa róża rabatowa o pełnych, różowych kwiatach z
liliową nutą. Krzepka i zdrowa, dobrze prezentuje się w
jednolitych grupach i w kompozycjach.
Rigo Rosen®, dmiana odporna na upały, deszcz i
choroby, doskonała dla dużych przestrzeni i do
niewielkich ogrodów. (ADR)
Odmiana z grupy Märchen Rosen®, o bardzo pełnych i
gęsto zebranych kwiatach, o charakterze nostalgicznym,
może być też sadzona do pojemników.
Odmiana z serii 'bajkowych', o bardzo pełnych, słodko
pachnących kwiatach i błyszczących, odpornych na
choroby liściach; wymaga okrycia na zimę.
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65 Sangria

czerwona

4 - 5 cm, pełne

-

powtarza

0,8 - 1,0 /
0,5

66 Satchmo

szkarłatno czerwona

7 - 8 cm, półpełne

+

powtarza

0,6 - 0,8 /
0,5

- 29ºC

doniczka

Schöne Koblenzerin® (Rosen
67 Tantau)

wiśniowo kremowa

4 cm, pełne

-

powtarza

0,6 / 0,4

-26°C

nie ma

68 Sirius®

pastelowo morelowa,
jaśniejąca

6 - 8 cm, pełne

++

powtarza

0,7 - 1,0 /
0,7

- 29ºC

doniczka

69 Solero® (Kordes)

cytrynowo żółta

6 cm, pełne

+

powtarza

0,7 / 0,6

- 29ºC

doniczka

70 Tip Top

różowa o odcieniu
łososiowym

5 - 7 cm, półpełne

-

powtarza

0,5 - 0,7 /
0,6

- 29ºC

doniczka

71 Weneda

różowa

6 - 8 cm, pełne

+

powtarza

0,6 - 0,8 /
0,6

- 29ºC

doniczka

Wys./
Szer. [m]

Mrozoodporność

-32ºC

doniczka

Odmiana bardzo dekoracyjna i obficie kwitnąca, do
sadzenia pojedynczo lub grupach, kwitnie wielokrotnie
przez całe lato.
Odmiana o wyrazistej barwie kwiatów zebranych w
obfite grona, doskonała na duże nasadzenia i niewielkie
rabaty, kwitnie do późnej jesieni.
Oryginalna róża rabatowa, o niewielkich, pełnych
kwiatach zebranych w baldachy. Przyciągają one wzrok
szczególnym zabarwieniem, kremowo białym od spodu
płatków i karminowym we wnętrzu kwiatu.
Róża o delikatnym, pastelowym kolorze kwiatów
zebranych w luźne bukiety, samoczyszcząca, odporna na
choroby grzybowe. (ADR)
Kompaktowa odmiana z grupy Rigo Rosen®, o silnych i
zdrowych, choć niewielkich krzewach i podobnych do
starych odmian róż, kulistych, pełnych pąkach. (ADR)
Odmiana tworząca przez całe lato ogromną ilość pełnych,
rozetkowych bardzo trwałych kwiatów, wyjątkowo
atrakcyjna, również do pojemników.
Odmiana rabatowa polskiej hodowli, autorstwa
Stanisława Żyły, ślicznie i obficie kwitnąca, wytrzymała
na warunki atmosferyczne i dobrze zimująca.

Rokoko®Roses (Noblesse® Spray Roses)
l.p.

Odmiana

Barwa kwiatów

Wielkość i rodzaj
kwiatów:

Zapach Kwitnienie

Dostępność
odkryty
Dodatkowe informacje
korzeń/donicz
ka
Odmiana o niezwykle trwałych, kulistych kwiatach w

1 Lemon Rokoko® (Rosen Tantau) pastelowo żółta

6 - 8 cm, pełne

+

powtarza

0,7 - 1,0 /
0,5

Lovely Rokoko® (Rosen
2 Tantau)

6 - 8 cm, pełne

+

powtarza

0,7 - 1,0 /
0,5

-26°C

doniczka

3 Magic Rokoko® (Rosen Tantau) ciemno różowa

4 - 6 cm, pełne

+

powtarza

0,5 - 0,8 /
0,4

-26°C

nie ma

Playful Rokoko® (Rosen
4 Tantau)

4 - 6 cm, pełne

-

powtarza

0,5 - 0,8 /
0,4

-26°C

doniczka

pastelowo różowa

jasno różowa

-26°C

nie ma

pastelowym, zielonkawo cytrynowym kolorze. Odporna
na choroby, ślicznie wygląda na ogrodowej rabacie, w
pojemnikach i kompozycjach florystycznych.
Tworzy kuliste, mocno wypełnione kwiaty, trwałe,
efektowne, zebrane w bukiety i nadające się do cięcia do
wazonu. Odporna na choroby grzybowe.
Intensywnie różowe, pełne, trwałe kwiaty w kształcie
filiżanki nadają się do cięcia do wazonu. Krzewy gęste,
zwarte, bardzo zdrowe można sadzić na rabaty i do
pojemników.
Kolejna odmiana z serii Rokoko, posiada wszystkie zalety
tej grupy, a więc trwałe, okrągłe kwiaty, bardzo pełne
pąki, zwarte, gęste krzewy i dobrą odporność na choroby.
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Róże okrywowe
l.p.

Odmiana

Barwa kwiatów

Wielkość i rodzaj
kwiatów:

Zapach Kwitnienie

Wys./
Szer. [m]

Mrozoodporność

Dostępność
odkryty
Dodatkowe informacje
korzeń/donicz
ka
Odmiana obficie kwitnąca przez cały sezon, dobrze

+

powtarza

0,6 – 0,7 /
0,7

-34°C

doniczka

czerwona z żółtym oczkiem 4 - 6 cm, półpełne

-

powtarza

0,5 - 0,8 /
0,6

-29°C

3 Amber Sun® (Kordes)

miedziano żółta

5 cm, półpełne

+

powtarza

0,5 / 0,6

-29°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

4 Ashamed Fairy

różowa

3 cm, pełne

+

powtarza

0,7 / 0,7

-32°C

doniczka

5 Aspirin Rose® (Rosen Tantau)

biała do lekko różowej

5 – 7 cm, pełne

+

powtarza

0,6 – 0,8 /
0,8

-29°C

6 Austriana® (Rosen Tantau)

krwisto czerwona

6 – 7 cm, pojedyncze

-

powtarza

0,5 – 0,6 /
0,6

-29°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

7 Bassino® (Kordes)

jaskrawo czerwona z
żółtym oczkiem

3 cm, pojedyncze

+

powtarza

0,3 - 0,4 /
0,4

-29°C

doniczka

Bienenweide® Apricot
(Rosen Tantau)
8 Bees Paradise Rose®Apricot

morelowo różowa

3 - 4 cm, pojedyncze

++

powtarza

0,5 - 0,6 /
0,4 - 0,5

-29°C

doniczka

-29°C

odkryty
korzeń /
doniczka

-29°C

doniczka

-29°C

odkryty
korzeń /
doniczka

-29°C

odkryty
korzeń /
doniczka

1 Alba Meidiland (Alba Rose)

czysto biała

2 Alpenglühen® (Rosen Tantau)

Bienenweide® Gelb
(Rosen Tantau)
9 Bees Paradise Rose®Yellow
Bienenweide® Hellrot
(Rosen Tantau)
10 Bees Paradise Rose®Light Red

4 cm, pełne

cytrynowo żółta

3 - 5 cm, półpełne

++

powtarza

0,3 - 0,4 /
0,5

jaskrawo czerwona z
żółtym oczkiem

2 - 4 cm, półpełne

-

powtarza

0,4 - 0,6 /
0,5

powtarza

0,5 - 0,8 /
0,4 - 0,5

powtarza

0,5 - 0,6 /
0,5

Bienenweide® Rosa
(Rosen Tantau)
11 Bees Paradise Rose®Pink

intensywnie różowa

2 - 4 cm, pojedyncze

Bienenweide® Rot
(Rosen Tantau)
12 Bees Paradise Rose®Red

czerwona z żółtym
środkiem

4 cm, pojedyncze i
podwójne

-

++

znosząca półcień, odporna na choroby, nadająca się na
trudne stanowiska.
Odmiana z grupy CITYFLOR ®, uważana za jedną z
najzdrowszych róż okrywowych, bardzo żywotna i
dynamiczna i niewymagająca, polecana szczególnie dla
dużych nasadzeń miejskich.
Odmiana doskonała zarówno do nasadzeń w zieleni
miejskiej jak i na małe rabaty i do pojemników. Kwitnie
bardzo obficie przez całe lato.
Uzyskana jako 'sport' odm. The Fairy przez S .Komstę,
nieco ciemniejsza, zachowuje wszystkie walory odmiany
matecznej, powtarza kwitnienie aż do mrozów.
Tworzy liczne, delikatne, wytworne kwiaty na dość
długich łukowatych pędach; wielokrotnie powtarza
kwitnienie; niekłopotliwa i odporna na choroby. (ADR)
Odmiana kwitnąca bardzo obficie i długo, w jaskrawym,
odpornym na upały kolorze, samoczyszcząca, kwitnąca
od czerwca do grudnia, zaliczana też do róż rabatowych.
Drobna odmiana tworząca zwarty kobierzec, bardzo
obficie kwitnąca, odpowiednia do małych ogródków, do
pojemnikow i na obwódki.
Kompaktowa, niewielka odmiana z nowej grupy róż
miododajnych, silnie kwitnąca, samoczyszcząca, wabi
pszczoły i trzmiele zapachem i dużą ilością pyłku,
polecana dla pszczelarzy i wielbicieli przyrody.
Kolejna odmiana z serii róż miododajnych, odporna na
choroby grzybowe, samoczyszcząca, na rabatach tworzy
niskie, zwarte kobierce, pięknie prezentuje się w
kompozycjach, nadaje się też do pojemników.
Odmiana w świetlistym, jasnoczerwonym kolorze z
wyraźnym, żółtym oczkiem i licznymi, bogatymi w nektar
pręcikami. Kwitnie przez cały sezon i dobrze oczyszcza
się z przekwitających pąków.
Wyraźny, neonowy kolor, kwiaty, pojawiające się przez
cały sezon, zebrane w duże kwiatostany i doskonała
odporność na mączniaka prawdziwego i czarną
plamistość, to główne zalety tej odmiany.
Odmiana z grupy róż miododajnych, o jaskrawych
kwiatach, atrakcyjnych dla pszczół i utrzymujących się
długo na krzewie, niewielkie krzewy można sadzić na
małe rabaty, do ogródków skalnych i do pojemników.
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Bienenweide® Weiss
(Rosen
Tantau)
13 Bees Paradise Rose®White
biała z żółtymi pręcikami
kremowo żółta z
czerwonym
14 Candela® (Rosen Tantau)
obramowaniem

2 - 4 cm, półpełne

-

powtarza

0,3 - 0,5 /
0,4

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka

4 cm, półpełne

-

powtarza

0,7 - 0,9 /
0,6 - 0,7

-29°C

doniczka

15 Centro®-Rose (Rosen Tantau)

czerwona

5 - 6 cm, pełne

-

powtarza

0,4 - 0,5 /
0,6

-29°C

doniczka

16 Chimo

jasno czerwona

3-4 cm, pojedyncze

+

powtarza

0,6 - 0,9 /
1,0

-29°C

17 Cubana® (Kordes)

miedziano morelowa
przechodząca w róż

5 cm, pełne

++

powtarza

0,5 / 0,5

-26°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

18 Cute Haze®

biała z różowymi cieniemi

2 - 3 cm, pojedyncze

++

powtarza

0,4 - 0,6 /
0,8 - 0,9

-29°C

19 Dart's Defender

ciemno różowa

8 cm, pojedyncze i
półpełne

+++

1x, VI

0,5 - 0,8 /
1,0

-34°C

20 Diamant® (Kordes)

biała z żółtym środkiem

6 cm, podwójne

+

powtarza

0,6 / 1,0

-29°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

21 Elfrid

ciemno różowa

6 – 7 cm, pełne

+

powtarza

0,4 – 0,6/
0,5

- 29ºC

nie ma

22 Fairy Dance

czerwona

3 cm, pełne

-

powtarza

0,4 – 0,6 /
0,6

-32°C

doniczka

23 Fairy King

jaskrawo czerwona

2 - 3 cm, pełne

-

powtarza

0,5 - 0,5

-29°C

nie ma

24 Fil des saisons® (Lens)

ciemno różowa z białym
oczkiem

5 cm, pojedyncze

+++

powtarza

0,3 - 0,4 /
0,8

- 29ºC

doniczka

25 Fortuna® (Kordes)

różowo liliowa z białym
oczkiem

4-5 cm, pojedyncze i
podwójne

+

powtarza

0,5 / 0,4

-29°C

odkryty
korzeń /
doniczka

Gärtnerfreude® (Kordes), (syn.
26 Toscana®)
malinowo różowa

3 cm, pełne

-

powtarza

0,5 / 0,6

- 29ºC

27 Heidetraum®

5 cm, pełne

+

powtarza

0,4 - 0,6 /
0,6

- 29ºC

ciemno różowa

nie ma
odkryty
korzeń /
doniczka

Róża okrywowa z grupy odmian lubianych przez
pszczoły, o zwartym, kompaktowym pokroju i niezbyt
silnym wzroście. Śliczne, śnieżnobiałe kwiatki pojawiają
bardzo licznie przez cały sezon.
Nowa odmiana z serii CITYFLOR ® , obficie kwitnąca,
samoczyszcząca, odporna na choroby i utrzymująca stałą
barwę niezależnie od warunków atmosferycznych.
Odmiana z serii CITYFLOR ®, tworzy zwarte, kolorowe
kobierce, powstrzymujące rozwój chwastów,
samoczyszcząca, kwitnie intensywnie przez cały sezon,
odpowiednia na duże i małe nasadzenia.
Odmiana silnie rosnąca, o długich, grubych pędach i
dekoracyjnych, gęstych liściach, dobra do zadarniania
powierzchni, ekspansywna i wytrzymała na mrozy.
Odmiana zdrowa, obficie i wielokrotnie kwitnąca,
tolerująca półcień; niewielkie krzewy nadają się też do
pojemników, na tarasy i balkony.
Odmiana z serii CITYFLOR ®, o drobnych,
przypominających kwiat jabłoni kwiatkach,
pojawiających się na krzewach w niezliczonej ilości,
dobrze zadarniająca, samoczyszcząca.
Odporna na choroby, tworzy silne, kolczaste krzewy;
odpowiednia na ubogie, trudne stanowiska; świetna do
zadarniania skarp i terenów trudnych w pielęgnacji.
Odmiana z grupy Rigo Rosen, bardzo odporna na
choroby grzybowe, pomimo wielu cech róży okrywowej,
może osiągać parmetry róż rabatowych. (ADR)
Odmiana o dość dużych kwiatach i żywej barwie, można
ją sadzić do pojemników, doniczek lub na rabaty, bardzo
obficie kwitnie do późnej jesieni.
Odmiana uprawiana od lat, o sprawdzonych walorach,
wytrzymała i odporna na choroby, liczne kwiatostany
tworzy obficie przez całe lato.
Sport' odm. The Fairy, o trwałym, odpornym na warunki
atmosferyczna kolorze, kwitnie równie długo i obficie,
choć tworzy delikatniejsze i mniejsze krzewy.
Jedna z nielicznych, pachnących róż okrywowych,
rozłożyste krzewy ładnie okrywają obsadzony teren i są
chętnie odwiedzane przez pszczoły.
Odmiana z grupy Rigo Rosen; niezliczona ilość
urokliwych, pojedynczych kwiatów, okrywa krzewy
kolorowym obłokiem, odmiana o wszchstronnym
zastosowaniu i dobrej zdrowotności. (ADR)
Odmiana z grupy Rigo Rosen; często nagradzana,
odporna na choroby, tworzy liczne, pełne kwiaty zebrane
w obfite kwiatostany. (ADR)
Niekłopotliwa, bezobsługowa odmiana, dobrze tolerująca
półcień, kwitnąca nieprzerwanie do grudnia, całkowicie
odporna na choroby. (ADR)
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28 Innocencia® (Kordes)

biała

5 cm, pełne

+

powtarza

0,5 / 0,5

- 29ºC

doniczka

29 Knirps® (Kordes)

intensywnie różowa

3 cm, pełne

+

powtarza

0,3 / 0,6

-29°C

30 Larissa® (Kordes)

różowa

5 cm, pełne

-

powtarza

0,8 / 0,6

-29°C

nie ma
odkryty
korzeń /
doniczka

31 Lavender Dream® (Kordes)

lawendowa

4 cm, podwójne

+

powtarza

0,6 / 0,6

-29°C

32 Lipstick® (Rosen Tantau)

fioletowo różowa, płatki
jasne od spodu

4 cm, półpełne

+

powtarza

0,6 - 0,8 /
0,6

- 29ºC

33 Lovely Fairy®

ciemno różowa

3 cm, pełne

+

powtarza

0,5 – 0,7 /
0,8

-35ºC

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

34 Mainaufeuer® (Kordes)

krwisto czerwona

5 cm, półpełne

+

powtarza

0,5 / 0,5

- 29ºC

doniczka

35 Matador® (Rosen Tantau)

czerwona

2 3 cm, podwójne

-

powtarza

0,5 - 0,7 /
0,4 - 0,5

- 29ºC

doniczka

36 Max Graf

różowa

8 cm, pojedyncze

++

1x, VI

0,6 / 1,0

-34°C

doniczka

37 Mirato® (Rosen Tantau)

różowa

4-6 cm, półpełne

-

powtarza

0,7 - 1,0 /
0,7

-32°C

doniczka

38 Mohana® (Rosen Tantau)

kremowo żółta

5 cm, podwójne

-

powtarza

0,6 - 0,7 /
0,6

-29°C

nie ma

39 Neon® (Kordes)

karminowo różowa

5 cm, półpełne

-

powtarza

0,6 / 0,5

-29°C

nie ma

40 Nozomi

pastelowo różowa

2-3 cm, pojedyncze

+

powtarza

0,5 / 0,5

-29°C

doniczka

41 Pink Bassino® (Kordes)

jasno różowa

4 cm, pojedyncze

-

powtarza

0,5 / 0,7

-29°C

doniczka

42 Purple Haze® (Rosen Tantau)

fioletowo purpurowa

3-5 cm, pojedyncze

+

powtarza

0,5 - 0,8 /
0,8

-29°C

43 Purple Rain® (Kordes)

karminowo fioletowa

4 cm, pełne

+

powtarza

0,5 / 0,5

-29°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

Wytrzymała odmiana z grupy Rigo Rosen®, kwitnąca
przez cały sezon śnieżnobiałymi kwiatami. Krzewy
rozrastają się szybko tworząc efektowne kobierce. (ADR)
Róża o niezliczonej ilości drobnych kwiatków i równie
niedużych listkach, tworzy zgrabne krzewy, idealna do
małych ogrodów i pojemników. (ADR)
Odmiana obficie kwitnąca, o mocno wypełnionych
pąkach, samoczyszcząca, świetna zarówno do
pojemników, jak i na tereny zieleni publicznej. (ADR)
Dzięki oryginalnej barwie i dużej ilości kwiatów tworzy
urokliwe, delikatne kobierce; odmiana samoczyszcząca,
odporna na choroby i niedobór światła.
Nowa odmiana okrywowa, nagradzana na wystawach, o
dużej odporności na choroby, kwitnąca całe lato, o
oryginalnych kwiatach i delikatnym zapachu. ( ADR )
Tworzy liczne, obfite kwiatostany, kwitnie przez całe lato,
aż do mrozów, tworząc efektowny kwietny dywan;
nadaje się też do pojemników.
Odporna na upały i długotrwałe deszcze, dobrze znosi
upały, idealna do masowych nasadzeń; jaskrawe kwiaty z
żółtym oczkiem przyciągają wzrok z daleka.
Zdrowa, niewielka odmiana, wcześnie rozpoczynająca
kwitnienie i efektowna aż do mrozów, pięknie wygląda w
donicach i na małych rabatach.(ADR)
Tworzy bardzo długie wiotkie pędy, rosnące nisko przy
ziemi, nadaje się do zadarniania trudnych obszarów,
może rosnąć w cieniu.
Odmiana bardzo odporna na choroby, kwitnie obficie i
wielokrotnie aż do mrozów tworząc duże kwiatostany.
Często jest wykorzystwana jako róża rabatowa. (ADR)
Odmiana, o niewielkich krzewach i ciepłej, pastelowej
barwie, kwitnie obficie do późnej jesieni, polecana na
małe rabaty i duże nasadzenia miejskie. (CITYFLOR®)
Odmiana z grupy Rigo Rosen, całkowicie odporna na
choroby grzybowe; kwiaty o wyrazistej barwie,
niewrażliwe na warunki pogodowe; kwitnie
nieprzerwanie i obficie do późnej jesieni.(ADR)
Bardzo gęste, ekspansywne krzewy, tworzą zwarte,
obficie kwitnące kobierce, stosowana do zadarniania
powierzchni i do ogrodów skalnych.
Odmiana o ślicznych, delikatnych kwiatach,
przypominjących kwiaty jabłoni, licznie okrywających
niewielkie, zdrowe krzewy. (ADR)
Zdrowa, silna odmiana, o atrakcyjnym kolorze i
niezwykle obfitych kwiatach z żółtym oczkiem, które
pięknie kontrastują z satynowo zielonymi liściami.
Odmiana mało wymagająca i łatwa w uprawie, o
ciekawym kolorze i doskonałej zdrowotności, dobrze
zimująca i długo i obficie kwitnąca.
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44 Robe Fleurie® (Lens)

jasno różowa z białym
środkiem

+++

powtarza

0,4 - 0,5 /
1,0

4 - 5 cm, pojedyncze

Satina® (Rosen Tantau)
45 CITYFLOR ®

różowa

3 - 4 cm, półpełne

+

powtarza

0,4 - 0,6 /
0,6

-29°C

doniczka

46 Scarlet Meidiland

jaskrawo czerwona

4 cm, półpełne

-

powtarza

1,0 / 1,0 1,5

-29°C

nie ma

Schneekönigin® (Rosen
47 Tantau) CITYFLOR®

biała

4 - 6 cm, półpełne

++

powtarza

0,5 - 0,7 /
1,0 - 2,0

-29°C

doniczka

48 Sea Foam

kremowo biała

6-7 cm, pełne

+

powtarza

0,6 – 0,9 /
1,0

-31°C

49 Snow Star® (Lens)

biała, z żółtym oczkiem

3 cm, pojedyncze

++

powtarza

0,4 / 0,4

- 29ºC

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

50 Sonnenschirm® (Rosen Tantau) żółta

7 cm, pełne

+

powtarza

0,4 – 0,6 /
0,6

-29°C

doniczka

51 Sorrento®

jaskrawo czerwona

5 cm, półpełne

-

powtarza

0,7 - 0,8 /
0,7

- 29ºC

doniczka

52 Stadt Rom® (Rosen Tantau)

łososiowo różowa

6 - 7cm, pojedyncze

++

powtarza

0,5 - 0,6 /
0,6

- 29ºC

doniczka

53 Sunny Rose® (Kordes)

żółta

3 cm, półpełne

+

powtarza

0,3 - 0,4 /
0,4

-29°C

doniczka

54 Sweet Haze® (Rosen Tantau)

liliowo różowa

4 - 6 cm, pojedyncze

++

powtarza

0,5 - 0,8 /
0,6

-29°C

55 The Fairy

łososiowo różowa

3 cm, pełne

+

powtarza

0,7 / 0,7

-35°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

56 Tommelise

różowo czerwona

3 cm, pojedyncze

+

powtarza

0,4 - 0,6 /
0,7 - 1,2

-29°C

doniczka

57 Topolina® (Kordes)

różowe z żółtym oczkiem

3 - 4 cm, pojedyncze

-

powtarza

0,4 / 0,5

-29°C

Viking® = Rödy® (Rosen
58 Tantau)

malinowo czerwona

5 cm, półpełne i pełne

-

powtarza

0,6 – 0,7 /
1,0

-29°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

-29°C

doniczka

Urocza, pachnąca odmiana, o krzewach obsypanych
licznymi, subtelnymi kwiatami, z których jesienią tworzą
się bardzo liczne pomarańczowe owoce.
Odmiana z grupy Cityflor® , o rozkładających się pędach i
delikatnie pachnących kwiatach. Kwitnie nieprzerwanie
do późnej jesieni i jest odporna na choroby grzybowe i
zanieczyszczenia.(ADR)
Odmiana bardzo dynamiczna, żywiołowa, wyrastająca
również na wysokość, kwitnie bardzo długo i obficie
tworząc luźne, duże kwiatostany.
Odmiana o słodkim zapachu i świetlistych, białych
kwiatach z żółtym oczkiem. Tworzy długie, łukowato
pokładające się pędy, kwitnie obficie do późnej jesieni,
bardzo odporna na mrozy i choroby. (ADR)
Odmiana pełna wigoru, intensywnie rosnąca, tworząca
gąszcz długich pędów, obficie pokrytych kwiatami;
odporna na mróz i upały.
Niewysoka, urokliwa odmiana, delikatnie pachnąca
przyprawami, kwitnąca od czerwca do jesieni, o dobrej
odporności na choroby.
Odmiana o ciepłym żółtokremowym kolorze, bujnie i
zdrowo rosnąca, utrzymująca kwiaty od czerwca do
późnej jesieni, dobrze zimująca.
Wyróżniająca się zdrowotnością odmiana, o bardzo
gęstym ulistnieniu i obfitym, proktycznie nieprzerwanym
kwitnieniu. (ADR)
Odmiana nowej generacji, nieprzerwanie kwitnąca do
jesieni, całkowicie odporna na choroby, liczne
kwiatostany niemal całkowicie zasłaniają liście. (ADR)
Odmiana bardzo zdrowa i pełna życia, tworzy gęste,
niskie dywany pokryte niezliczonymi, drobnymi
kwiatami. (ADR)
Pełna wdzięku odmiana okrywowa, kwitnąca do
przymrozków różowoliliowymi, pachnącymi
kwiatkami.Samoczyszcząca, pomimo delikatnego
wyglądu, wytrzymała i odporna na choroby.(ADR)
Stara sprawdzona odmiana, mało wymagająca, odporna
na mrozy, niezawodnie i bardzo obficie kwitnąca do
późnej jesieni.
Odmiana o drobnych liściach i niewielkich, licznych,
pojedynczych kwiatach z żółtym oczkiem; dość odporna
na choroby; toleruje półcień, nadaje się na obwódki i do
ogrodów skalnych.
Urocza, drobna róża okrywowa idealna do sadzenia w
mniejszych ogrodach, do pojemników, na obwódki,
skalne kompozycje i niewielkie skarpy. Niezwykle
wytrzymała, odporna na deszcz, upały i choroby.(ADR)
Bujnie rosnąca, bardzo żywotna odmiana, tworzy długie,
silne pędy z jaskrawymi, trwałymi kwiatami,
odpowiednia na duże rabaty i skarpy.
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59 Weg der Sinne® (Kordes)

fioletowo purpurowa

7 - 8 cm, pojedyncze

++

powtarza

0,7 / 0,5

-29°C

doniczka

60 White Meidiland

biała

8 - 10 cm, pełne

+

powtarza

0,6 – 1,0 /
0,6

-34°C

doniczka

61 White The Fairy

kremowo biała

3,5 cm, półpełne

+

powtarza

0,6 / 0,6

-29°C

doniczka

62 Yellow Fairy

żółta

2,5 -3 cm, pełne

+

powtarza

0,5 – 0,6 /
0,6

-29°C

nie ma

Wys./
Szer. [m]

Mrozoodporność

Śliczna odmiana, o przyciągającej spojrzenia barwie
kwiatów z żółtym oczkiem. Zebrane w niewielkie grona,
przez całe lato dają prawdziwy spektakl florystyczny.
Odmiana o pełnych, rozetowych, dużych kwiatach i dość
sztywnych pędach, odporna i zdrowa, wskazane
usuwanie przekwitniętych kwiatów.
Tworzy długie, rozkładające się pędy pokryte licznymi
kwiatostanami, posiada wszystkie zalety tej grupy róż,
może być sadzona do pojemników.
Podobnie jak pozostałe odmiany 'fairy', kwitnie obficie i
długo, nie ma wielkich wymagań i dobrze zimuje.
Wyróżnia ją niespotykana w tej grupie róż barwa.

Róże nostalgiczne
l.p.

Odmiana

Barwa kwiatów

Wielkość i rodzaj
kwiatów:

Zapach Kwitnienie

Dostępność
odkryty
Dodatkowe informacje
korzeń/donicz
ka
Bardzo trwałe, urodziwe kwiaty o korzennym zapachu,

++

powtarza

0,6 - 0,8 /
0,5

- 26ºC

doniczka

10 – 12 cm, pełne

++++

powtarza

0,8 - 1,0 /
0,6

-26°C

5-8 cm, pełne

+++

powtarza

1,2 / 0,5

- 26ºC

10 – 12 cm, pełne

+++

powtarza

1,2 / 0,6

-26°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

Astrid Gräfin von Hardenberg®
5 (Rosen Tantau)
ciemno bordowa

5 – 8 cm, pełne

++++

powtarza

1,0 – 1,5 /
0,7

- 26ºC

doniczka

6 Augusta Luise® (Rosen Tantau) różowo pomarańczowa

12 – 15 cm, pełne

+++

powtarza

0,8 – 1,2 /
0,7

-26°C

doniczka

7 Baronesse® (Rosen Tantau)

ciemno różowa

12 cm, pełne

+

powtarza

0,5 - 0,8 /
0,4

- 26ºC

doniczka

8 Belvedere® (Rosen Tantau)

herbaciana

10-12 cm, pełne

+++

powtarza

1,2-1,5 /
0,7

- 26ºC

doniczka

Bernstein Rose® (Rosen
9 Tantau)

bursztynowo żółta

8 – 10 cm, pełne

+

powtarza

0,7 / 0,4

-29°C

doniczka

10 Candlelight® (Rosen Tantau)

złocisto żółta

11-15 cm, pełne

++++

powtarza

0,8-1,0 /
0,6

-26°C

doniczka

11 Capri® (Rosen Tantau)

pomarańczowo morelowa

8 - 10 cm, pełne

++++

powtarza

0,7 - 1,0 /
1,0

-26°C

doniczka

1 Aphrodite® (Rosen Tantau)

perłowo różowa

3 Artemis® (Rosen Tantau)

wielobarwna, kremowa
żółta malinowa
kremowo biała z
delikatnym odcieniem
zieleni

4 Ascot® ( Rosen Tantau)

fioletowo purpurowa

2 Aquarell® (Rosen Tantau)

10-12 cm, pełne

nadające się do cięcia do wazonu, krzewy niewysokie,
zdrowe, mogą rosnąć w półcieniu.
Tęczowa barwa kwiatów o karbowanych brzegach
płatków; przyjemny, cytrynowy zapach i dobra
odporność na choroby to główne zalety tej odmiany.
Tworzy pełne, kuliste kwiaty zebrane w kwiatostany po 56 sztuk i długo utrzymujące się na krzewie; krzewy silne,
odporne na choroby, o gęstym, zwartym pokroju.
Odmiana o trwałych, kulistych, pachnących kwiatach w
kolorze wina, zebranych w duże grona; efektowna w
ogrodzie, w donicach i w wazonie.
Przepiękna, silnie pachnąca odmiana o romantycznych
kwiatach w kolorze wina, z ciemniejszą podstawą pąka;
wymaga okrywania na zimę.
Tworzy ogromne, efektowne, tęczowe kwiaty o
karbowanych płatkach i odurzającym zapachu; pięknie
prezentuje się w dużych pojemnikach.
Odmiana typu rabatowego, tworzy gęste krzewy o
zwartym pokroju, odporne na choroby. Pełne, rozetowe
kwiaty w kolorze fuksji, długo utrzymują się na krzewie.
Duże, eleganckie kwiaty, zachowują barwę w pełnym
słońcu; krzewy silne i wysokie, do sadzenia w małych
grupach; wymaga okrywania na zimę.
Duże, pachnące kwiaty w ciepłym, ciekawym kolorze
ładnie prezentują się na niewysokich, zwartych krzewach,
nadających się również do pojemników.
Odmiana wielokrotnie nagradzana na wystawach, o
dużych, kulistych, trwale pachnących kwiatach,
nadających się do cięcia do wazonu.
Romantyczna i urokliwa róża w kolorze zachodzącego
słońca, o pięknie zbudowanych kwiatach pachnących
dojrzałą brzoskwinią i miodem.
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odkryty
korzeń /
doniczka

12 Chippendale® (Rosen Tantau)

ciemno pomarańczowa

8 – 10 cm, pełne

++

powtarza

0,8 – 1,2 /
0,7

13 Eisvogel® (Rosen Tantau)

liliowa

10 - 12 cm, pełne

++++

powtarza

0,8 - 1,2 /
0,6

-26°C

14 Gartenträume® (Rosen Tantau) pudrowo różowa

8 - 10 cm, pełne

++++

powtarza

0,9 - 1,2 /
0,6

-26°C

nie ma
odkryty
korzeń /
doniczka

15 Gospel® (Rosen Tantau)

purpurowo fioletowa

10 - 12 cm, pełne

++++

powtarza

0,6 - 0,9 /
0,5

-26°C

doniczka

Marie Antoinette® (Rosen
16 Tantau)

kremowa (kość słoniowa)

8 – 10 cm, pełne

+++

powtarza

0,6 – 0,8 /
0,5

- 26ºC

doniczka

17 Mary Ann® (Rosen Tantau)

pomarańczowa do
łososiowej

8 - 10 cm, pełne

++

powtarza

0,7 - 1,0 /
0,7

- 26ºC

doniczka

18 Maxim® (Rosen Tantau)

liliowo różowa

8 – 10 cm, pełne

+++

powtarza

0,7 - 1,0 /
0,5

- 26ºC

nie ma

19 My Girl® (Rosen Tantau)

kremowo biała

8 - 12 cm, pełne

+++

powtarza

0,7 - 0,9 /
0,6

-26°C

doniczka

20 Nostalgie® (Rosen Tantau)

kremowa z czereśniowo
czerwonym brzegiem

8 – 10 cm, pełne

+++

powtarza

0,7 – 1,2 /
0,6

-29°C

doniczka

21 Pastella® (Rosen Tantau)

kremowobiała z
delikatnym odcieniem różu 6 - 8 cm, pełne

++

powtarza

0,6 - 0,8 /
0,5

-29°C

22 Piano® (Rosen Tantau)

ciemno czerwona

10-12 cm, pełne

++

powtarza

1,0 - 1,2 /
0,7

-26°C

23 Romina® (Rosen Tantau)

różowa

8 - 10 cm, pełne

+++

powtarza

1,2 - 1,5 /
0,8 - 1,0

-26°C

24 Schöne Maid® (Rosen Tantau)

różowa

10 - 12 cm, pełne

++++

powtarza

0,8 - 1,0 /
0,8

-26°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

25 Soul® (Rosen Tantau)
Stephanie Baronin zu
Guttenberg Rose® (Rosen
26 Tantau)

purpurowo fioletowa

8 – 10 cm, pełne

+++

powtarza

1,0 - 1.3 /
0,5

-26°C

doniczka

kremowa z różowym
środkiem

8 cm, pełne

++

powtarza

0,8 / 0,5

-26°C

doniczka

Wedding Piano® (Rosen
27 Tantau)

kremowo biała

6 - 7 cm, pełne

++

powtarza

1,0 - 1,2 /
1,0

-26°C

doniczka

-26°C

Wcześnie rozpoczyna kwitnienie i wiąże nowe pąki do
późnej jesieni, nieźle znosi półcień, bardzo długo
utrzymuje kwiaty na krzewach.
Odmiana wielkokwiatowa, o pięknym pąku w kolorze
srebrzysto liliowym ze złotawym środkem. Egzotyczny,
mocny zapach podkreśla jej starodawny urok.
Tworzy kompaktowe krzewy obsypane niemal przez całe
lato dużymi kwiatami o romantycznym uroku, jedna z
najsilniej pachnących odmian nostalgicznych.
Najsilniej pachnąca róża nostalgiczna, o przepięknych,
mocno wypełnionych kwiatach, całkowicie odporna na
choroby, nadająca się także do cięcia.
Niewysoka odmiana rabatowa o urodzie róży
nostalgicznej, pełna delikatnego wdzięku, o owocowo
korzennym zapachu i kompaktowych krzewach.
Róża o bardzo dobrej zdrowotności i rozetowych
kwiatach w niezwykłym kolorze. Nadaje się na
kompozycje rabatowe, jako soliter i do pojemników.
Róża atrakcyjna ze względu na piękną barwę płatków.
Liliowo różowe od środka, o srebrzysto białym rewersie,
gęsto wypełniają kwiaty w kształcie miseczki. Dodatkowe
atuty to piękny zapach i odporność na choroby.
Wytworna odmiana, o nostalgicznym uroku i
wspaniałych, eleganckich kwiatach, często zebranych w
kwiatostany, pięknie wygląda przez cały sezon.
Róża o ujmującej urodzie i pięknych, szalkowatych,
pachnących kwiatach, o ciekawej kombinacji kolorów;
nadaje się do cięcia do wazonu.
Odmiana niezwykle odporna na choroby; tworzy zgrabne,
obficie kwitnące krzewy; rozetkowe kwiaty zebrane w
kwiatostany są wyjątkowo trwałe. (ADR)
Odmiana o kulistych, bardzo pełnych kwiatach
pachnących jeżynami, nadzwyczajnie długo
utrzymujących się na krzewie i w wazonie.
Stylowa róża wielkokwiatowa, o słodko pachnących
kwiatach odpornych na niepogodę. Połączyła urok
starych odmian z walorami róż nowoczesnych.
Stylowa elegancja, w połączeniu z upajającym zapachem
i odpornością na choroby plasują tę odmianę wśród
najbardziej atrakcyjnych nowości ostatnich lat.
Odmiana przypominająca stare róże, o gęstych, zwartych,
odpornych na choroby krzewach. Róża do sadzenia w
ogrodach przydomowych, przydatna na szpalery oraz na
nasadzenia miejskie i parkowe.
Róża typu rabatowego, o dużych, szalkowatych kwiatach.
Nostalgiczny urok tej odmiany najlepiej podkreśla
sadzenie jej w formie swobodnych kompozycji.
Śliczna róża o kulistych, ściśle wypełnionych kwiatach w
kolorze śmietany z muśnięciem zieleni. Bardzo
romantyczne, zebrane po kilka na pędzie, są idealnym
materiałem na ślubne dekoracje.
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Róże PARFUMA®
l.p.

Odmiana

1 Constanze Mozart® (Kordes)

Barwa kwiatów

kremowo różowa

Wielkość i rodzaj
kwiatów:

Zapach Kwitnienie

Wys./
Szer. [m]

Mrozoodporność

Dostępność
odkryty
Dodatkowe informacje
korzeń/donicz
ka
Odmiana typu rabatowego, o nostalgicznych kwiatach,

8 cm, pełne

+++

powtarza

0,8 / 0,5

-26°C

doniczka

2 Herzogin Christiana ® (Kordes) kremowo różowa

4 - 5 cm, pełne

+++

powtarza

0,7 / 0,5

-26°C

doniczka

3 Gräfin Diana® (Kordes)

purpurowo fioletowa

8 cm, pełne

+++

powtarza

1,0 / 0,6

-26°C

doniczka

4 Madame Anisette® (Kordes)

kremowo morelowa

8 cm, pełne

+++

powtarza

0,8 / 0,5

-26°C

doniczka

Rosengräfin Marie Henriette®
5 (Kordes)

czysto różowa

10 cm, pełne

+++

powtarza

0,8 / 0,5

-26°C

doniczka

Wys./
Szer. [m]

Mrozoodporność

świeżym zapachu i bardzo dobrej zdrowotności, dała
początek kolekcji PARFUMA®.
Odmiana rabatowa, o kulistych, pomponowych kwiatach i
owocowo-różanym zapachu, najsilniej wyczuwalnym po
południu i wieczorem, odporna na choroby.
Odmiana rabatowa, o smukłych, eleganckich pąkach i
aksamitnych płatkach, o bogatym, zmysłowym zapachu,
najbardziej intensywnym po południu i wieczorem.
Odmiana rabatowa, o wzniesionych, smukłych pędach,
zapach korzenny, utrzymujący się przez cały cały dzień;
odporna na choroby i słońce.
Odmiana rabatowa, o romantycznych kwiatach
przypominających róże historyczne, odpornych na
warunki atmosferyczne, o lekko pikantnym zapachu.

Róże angielskie
l.p.

Odmiana

Barwa kwiatów

Wielkość i rodzaj
kwiatów:

Zapach Kwitnienie

Dostępność
odkryty
Dodatkowe informacje
korzeń/donicz
ka
odkryty
Odmiana o pędach prawie bez kolców, tworząca bardzo

1 A Shropshire Lad®

brzoskwiniowo różowa

12 cm, pełne

+++

powtarza

1,5 - 1,8 /
1,5

-26°C

2 Abraham Darby®

różowo morelowa

13 cm, pełne

++++

powtarza

1,2 – 1,5 /
1,2

-29°C

3 Alan Titchmarsh®

intensywnie różowa

10 cm, pełne

++

powtarza

1,2 / 0,9

-26°C

4 Benjamin Britten®

czerwona z cieniem
pomarańczu

12 cm, pełne

+++

powtarza

1,2 - 1,3 /
0,9

-26°C

korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

5 Boscobel®

łososioworóżowa

10 - 12 cm, pełne

++++

powtarza

1,0 / 0,8

-26°C

doniczka

6 Brother Cadfael®

czysto różowa

12-13 cm, pełne

++++

powtarza

1,2 - 1,5 /
0,9

-26°C

doniczka

7 Charles A.

morelowo brzoskwiniowa

12 cm, pełne

+++

powtarza

1,5 / 1,2

-29°C

doniczka

pełne, pastelowe kwiaty o owocowym zapachu, odporna
na choroby.
Rozpoczyna kwitnienie wczesnym latem i kontynuuje do
jesieni; krzewy wąskie, o sztywnych, długich pędach;
bardzo silny owocowy zapach.
Piękne kwiaty o starodawnym kształcie, w kolorze
głębokiego różu; tworzy silne krzewy o lekko
wyginających się pędach.
Tworzy imponujące kwiaty o oryginalnej barwie i silnym
zapachu, odporna na deszcz i upały, można ją sadzić w
półcieniu.
Odmiana o niezwykłym kolorze przechodzącym od
czerwieni w pąku do połączenia głębokiego różu i moreli
w pełnym rozkwicie. Pięknie uformowane kwiaty
zachwycają silnym, bogatym zapachem.
Piękne, kuliste, podobne do piwonii kwiaty, o zapachu róż
burbońskich, tworzy na okazałych, pozbawionych kolców
krzewach; odmiana dość odporna na choroby.
Wytrzymała i silna odmiana o grubych prostych pędach,
które można co roku ciąć do połowy, doskonale sprawdza
się w polskim klimacie.
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8 Charlotte®

pastelowo żółta

8-9 cm, pełne

++++

powtarza

1,0 - 1,8 /
1,2 - 1,5

9 Christopher Marlowe®

pomarańczowo czerwona

10 cm, pełne

+++

powtarza

0,8 - 1,0 /
0,9

-26°C

10 Claire Austin®

kremowo biała

10-12 cm, pełne

++++

powtarza

1,2 / 0,9

-26°C

11 Constance Spry®

różowa

10 cm, pełne

+++

1x, VI

do 2,5 / 5,0

-29°C

12 Cottage Rose®

różowa

10 cm, pełne

+++

powtarza

1,2 - 1,3 /
0,7

-29°C

13 Crocus Rose®

biało kremowa, w środku
delikatnie morelowa

9 – 10 cm, pełne

++

powtarza

1,2 / 0,9

-29°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

14 Crown Princess Margareta®

morelowo pomarańczowa

10 cm, pełne

+++

powtarza

1,5 / 1,2

-26°C

doniczka

15 Darcey Bussel®

szkarłatna

10 cm, pełne

+++

powtarza

1,0 - 1,2 /
0,7

-26°C

16 Eglantyne®

pastelowo różowa

10 cm, pełne

+++

powtarza

1,0 / 0,9

-29°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

17 Falstaff®

karminowo fioletowa

9 – 10 cm, pełne

++++

powtarza

1,5 / 1,0

-29°C

doniczka

powtarza

1,2 / 0,8 1,0

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka

18 Fisherman's Friend®

purpurowo fioletowa

12 -15 cm, pełne

++++

-29°C

doniczka

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

19 Gentle Hermione®

porcelanowo różowa

7 - 8 cm, pełne

++++

powtarza

1,2 / 0,8

-26°C

20 Glamis Castle®

czysto biała z kremowym
środkiem

8 cm, pełne

++++

powtarza

1,2 / 0,7

-29°C

21 Golden Celebration®

złocista

15 cm, pełne

+++

powtarza

1,5 – 2,0 /
1,2

-29°C

22 Grace®

morelowa

10-12 cm, pełne

+++

powtarza

1,2 - 1,5
/1,2

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

Jedna z piękniejszych odmian Austina, o kwiatach w
delikatnym, żółtym odcieniu z jaśniejszym spodem,
pełnych i wspaniale pachnących; bardzo dobrze zimuje.
Odmiana w rzadkim wśród róż angielskich kolorze, lekko
różowiejącym w miarę rozwoju pąka. Tworzy niewysokie
krzewy o kwiatach pachnących herbatą i cytryną.
Tworzy silne, zdrowe krzewy o kulistych kwiatach
pachnących mirrą, wanilią i heliotropem, kwitnie przez
cały sezon, nadaje się do cięcia do wazonu.
Silne krzewy o cechach róży pnącej, odmiana o
wspaniałych, silnie pachnących kwiatach, słabo powtarza
kwitnienie.
Odmiana pełna swobodnego wdzięku, o bladoróżowych
kwiatach i przyjemnym zapachu bzu i migdałów, kwitnie
długo i obficie, a pełne wigoru krzewy rosną szybko i
dynamicznie.
Odmiana tworząca silne, średniej wielkości, zdrowe
krzewy oraz duże, rozetowe kwiaty o herbacianym
zapachu, zebrane w niewielkie baldachy.
Wysokie silne krzewy; kwiaty o wyraźnym, owowcowym
zapachu; róża nazwana imieniem wnuczki królowej
Wiktorii, znanej z talentów ogrodniczych.
Jedna z najpiękniejszych i najzdrowszych odmian Davida
Austina. Jej bardzo pełne kwiaty o doskonałym,
rozetowym, kształcie i owocowym zapachu, pojawiają się
przez cały sezon, jeżeli usuwa się przekwitające pąki.
Tworzy kształtne krzewy, średniej wielkości; kwiaty
pięknie uformowane, pasteloworóżowe z ciemniejszym
środkiem, o słodkim zapachu starodawnych róż.
Kwiaty bardzo pełne, o wspaniałej, głębokiej barwie i
silnym zapachu dzikich róż; odmiana toleruje półcień i
dobrze wytrzymuje mrozy.
Jedna z najpiękniejszych odmian angielskich, o
intensywnym zapachu róż damasceńskich. Bardzo pełne,
duże kwiaty w kształcie rozety. Umiarkowanie odporna
na choroby grzybowe.
Odmiana o mocno wypełnionych, kulistych pąkach i
odpornych na deszcze płatkach. Zapach z nutką mirry i
starodawna elegancja sprawiają, że róża ta łączy wdzięk
starych odmian z zaletami róż współczesnych.
Odmiana o pełnych, kulistych, romantycznych kwiatach
(ponad 100 płatków) i zapachu mirry; wskazane
profilaktyczne opryski przeciwko chorobom grzybowym.
Bardzo silny zapach, duże, odporne na upał kwiaty i silne,
zdrowe krzewy to największe atuty tej popularnej i
sprawdzonej odmiany.
Rozetkowe, przypominające cynie kwiaty, o spodnich
płatkach wygiętych do dołu, roztaczają przyjemny
herbaciany zapach. Odmiana odporna na choroby.
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23 Graham Thomas®

żółta

11 cm, pełne

+++

powtarza

1,5 - 2,0 /
1,2

24 Heritage® ( ='Roberta' )

liliowo różowa

10 cm, pełne

+++

powtarza

1,5 / 1,2

-29°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

25 James Galway®

brzoskwiniowo różowa

10-12 cm, pełne

+++

powtarza

1,5 / 1,2

-26°C

doniczka

26 Jubilee Celebration®

różowa

10 cm, pełne

++++

powtarza

1,2 / 1,2

-26°C

27 Jude the Obscure®

żółta

10 cm, pełne

++++

powtarza

1,0 - 1,2 /
0,8

-29°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

28 L.D.Braithwaite®

karmazynowo czerwona

11 cm, pełne

++

powtarza

1,0 / 1,0

-29°C

doniczka

29 Lady Emma Hamilton®

pomarańczowo czerwona

10 cm, pełne

+++

powtarza

1,2 / 0,9

-26°C

doniczka

30 Lady of Shalott®

morelowo pomarańczowa

9-10 cm, pełne

+++

powtarza

1,2 / 1,0

-29°C

31 Mary Rose®

różowa

12 cm, pełne

+++

powtarza

1,2 / 1,2

-29°C

nie ma
odkryty
korzeń /
doniczka

32 Munstead Wood®

purpurowo fioletowa

8-10 cm, pełne

++++

powtarza

1,0 / 0,7

-29°C

doniczka

33 Othello

purpurowo czerwona

11 cm, pełne

+++

powtarza

1,0 - 1,2 /
0,9

-29°C

34 Pat Austin®

żółto miedziana

10 cm, pełne

+++

powtarza

1,5 / 0,9

-29°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

35 Port Sunlight®

morelowa

8 - 9 cm, pełne

+++

powtarza

1,5 / 1,0 1,2

-26°C

doniczka

36 Princess Alexandra of Kent®

pastelowo różowa

10 - 12 cm, pełne

++++

powtarza

1,1 / 0,8

-29°C

doniczka

-29°C

37 Princess Anne®

ciemno różowa

10 cm, pełne

+++

powtarza

1,0 / 0,6

-26°C

odkryty
korzeń /
doniczka

38 Queen of Sweden®

różowa

6 - 7 cm, pełne

++

powtarza

1,2 /
0,7 - 0,8

-29°C

nie ma

Pełna wigoru, długo i obficie kwitnąca odmiana, o
kwiatach odpornych na warunki atmosferyczne, o
pastelowożółtej barwie i przyjemnym zapachu.
Odmiana o subtelnych kwiatach z liliowym odcieniem,
uformowanych w kształcie filiżanki, zebranych w ciężkie
grona oraz przyjemnym zapachu miodu i cytryny.
Odmiana o wąskim pokroju i małej liczbie kolców, może
być prowadzona jako pnąca; odporna na choroby; kwiaty
o delikatnej barwie, warto usuwać po kwitnieniu.
Odmiana bardzo odporna na choroby, o silnym
cytrynowo malinowym zapachu, wyhodowana z okazji
50-lecia koronacji królowej Elżbiety.
Imponujące kwiaty tej odmiany, w ciepłym odcieniu
moreli i jasniejącej żółci, łączą wonie owocowe z
aromatem białego wina i wanilii.
Tworzy pełne, miseczkowate kwiaty, o głębokiej,
bordowej barwie i intensywnym zapachu starodawnych
róż; krzewy gęste, przysadziste i kolczaste.
Krzewy zwarte i stosunkowe niewielkie; kwiaty o
kulistym kształcie i swieżym, owocowym zapachu po
rozwinięciu mają atrakcyjny, mandarynkowy kolor.
Jedna z bardziej odpornych na mróz i choroby róż
angielskich, szybko tworzy ładny i gęsty krzew; średniej
wielkości kwiaty o herbacianym zapachu, zebrane są w
niewielkie kwiatostany.
Róża o doskonale różowych, szalkowatych kwiatach i
delikatnym zapachu, odporna na choroby i mrozy, długo i
obficie kwitnąca, tolerująca półcień.
Odmiana o imponujących, rozetowych kwiatach i zapachu
starych róż damasceńskich, o niewysokoch, krępych
krzewach i dobrej odporności na choroby.
Róża piękna, choć dość kapryśna, reagująca na przebieg
pogody; kwiaty o cudownym zapachu, w sprzyjającech
warunkach zachwycają i zaskakują swą barwą i urodą.
Odmiana o zmysłowym, lekko herbacianym zapachu,
odporna na deszcz i upały; dobrze tolerująca półcień;
może być sadzona do pojemników.
Róża rosnąca strzeliście w górę, odporna na choroby.
Śliczne kwiaty w kształcie rozety obwiedzione okółkiem
jasnych płatków, nadają się do cięcia do wazonu.
Wspaniała odmiana o okazałych, silnie pachnących
kwiatach, długo utrzymujących piękny wygląd; krzewy
niewielkie, nadające się na nieduże rabaty i do donic.
Oryginalna róża z nowej linii hodowlanej Davida Austina.
Kwiaty początkowo czerwone, w miarę rozwoju pąka
przechodzą w ciemny róż. Bardzo pełne, przypominające
dalie, pojawiają się w obfitych bukietach niemal całe lato.
Odmiana o pastelowych, doskonale uformowanych,
trwałych kwiatach. Krzewy strzeliste, o dobrej
zdrowotnosci i wszechstronnym zastosowaniu.
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39 Radio Times®

różowa

7 - 8 cm, pełne

++++

powtarza

0,9 - 1,2 /
0,9 - 1,2

40 Sir John Betjeman®

ciemno różowa

5 - 7 cm, pełne

++

powtarza

1,0 / 0,7

-29°C

41 St. Cecilia®

pastelowo różowa

12 cm, pełne

++++

powtarza

1,0 - 1,8 /
0,8 - 1,0

-29°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

42 Summer Song®

karmelowo pomarańczowy 10 - 12 cm, pełne

+++

powtarza

1,2 / 0,9

-26°C

nie ma

43 Tea Clipper®

herbaciana

+++

powtarza

1,2 / 0,9

-26°C

doniczka

44 Teasing Georgia®

żółta z kremowym spodem 8 - 9 cm, pełne

+++

powtarza

1, 2 / 0,9

-26°C

doniczka

45 The Alnwick Rose®

różowa

8 cm, pełne

++

powtarza

1,2 / 0,7

-26°C

doniczka

46 The Generous Gardener®

perłowo różowa

6 - 7 cm, półpełne

++++

powtarza

1,5 / 1,2

-26°C

doniczka

47 The Lady Gardener®

herbaciana

10 - 12 cm, pełne

++++

powtarza

1,2 /
0,7 - 0,8

-26°C

48 The Pilgrim®

jasno żółta

8 - 10 cm, b. pełne

+++

powtarza

1,2 - 1,8

-29°C

49 The Poet's Wife®

żółta

10 - 12 cm, pełne

++++

powtarza

1,2 / 0,9

-29°C

50 Tradescant®

bordowa

8 - 10 cm, b. pełne

++++

powtarza

0,8 - 2,5 /
1,2 - 2,5

-29°C

51 Tranquility®

biała

8 - 10 cm, b. pełne

++

powtarza

1,0 - 1,2 /
0,9

-26°C

52 William Shakespeare 2000®

purpurowa

10 - 12 cm, pełne

++++

powtarza

1,5

-29°C

53 William&Catherine®

biało kremowa

10 cm, pełne

+++

powtarza

1,2 /
0,7 - 0,8

-26°C

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

54 Winchester Cathedral®

biała

12 cm, pełne

+++

powtarza

1,2 - 1,5 /
1,2

-29°C

doniczka

55 Wisley 2008®

jasno różowa

8 - 9 cm, pełne

++

powtarza

1,2 - 1,5 /
1,0

-26°C

doniczka

12 cm, pełne

-29°C

doniczka

odkryty
korzeń
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

Odmiana o silnym zapachu starodawnych róż, pięknie
kwitnąca na przełomie czerwca i lipca, kolejne kwitnienia
nieco mniej obfite.
Odmiana o niewielkich, ale bardzo licznych kwiatach i
delikatnym, jabłkowym zapachu, wielokrotnie kwitnąca,
odporna na mróz i choroby, dobrze toleruje półcień.
Odmiana wyróżniająca się silnym, nietypowym zapachem
mirry, migdałów i cytryny. Lubi stanowiska dobrze
oświetlone i osłonięte.
Odmiana o niezwykłej, płomiennej barwie i równie
oryginalnym zapachu, będącym połączeniem woni
chryzantemy, bananów i herbaty.
Odmiana o dużych, rozetowych kwiatach w subtelnym,
pastelowym kolorze, niemal bezkolcowych pędach i dużej
odporności na choroby.
Odmiana o wspaniałych kwiatach, bogato kwitnąca,
odporna na czarną plamistość, może być prowadzona
jako pnąca.
Urocza odmiana, o klasycznych, różowych kwiatach w
kształcie filiżanki, kwitnąca od początku lata, aż do
przymrozków.
Jedna z najpiękniej pachnących róż angielskich, łączy woń
starych róż, piżma i mirry. Świetliste, jasnoróżowe
kwiaty, przypominają lilie wodne.
Jedna z najlepiej powtarzających kwitnienie róż
angielskich, bardzo odporna na choroby. Kwiaty pełne,
rozetowe, o silnym, waniliowo herbacianym zapachu.
Odmiana o pastelowym, delikatnym, cytrynowym kolorze
i czarujących kwiatach, silnie pachnąca, może być
prowadzona jako pnąca.
Nowa odmiana D. Austina, o jaskrawo żółtych, kulistych
kwiatach odpornych na warunki atmosferyczne i silnym,
limonkowym zapachu. Idealna na rabaty i do
Wcześniejsza odmiana D. Austina, łącząca piękny,
rubinowy kolor z zapachem róż damasceńskich, co
zapewnia jej nieprzemijającą popularność.
Mieszaniec piżmowy o pastelowo żółtych na początku, a
w miarę rozkwitania całkowicie bielejących, kulistych
kwiatach, o delikatnym, jabłkowym aromacie.
Odmiana bardzo silnie pachnąca; kwitnąca całe lato,
reprezentacyjne, imponujące kwiaty nadają się do cięcia;
należy ją okrywać na zimę.
Nazwę zawdzięcza angielskiej parze książęcej, tworzy
piękne, eleganckie kwiaty o silnym zapachu mirry, ładnie
przekwita nie zaśmiecając ogrodu.
Bardzo piękna, dobrze już znana odmiana o białych
kwiatach, wcześnie rozpoczynająca kwitnienie, rzadko
atakowana przez choroby, nadaje się do pojemników.
Róża o delikatnej urodzie i miseczkowatych pudrowo
różowych kwiatach z bielejącymi krawędziami. Świeży
zapach z nutą malin i herbaty podkreśla jej subtelny czar.
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Róże miniaturowe i do patio
l.p.

Odmiana

Barwa kwiatów

Wielkość i rodzaj
kwiatów:

1 Biedermeier® (Rosen Tantau)

zielonkawo biała, brzegi
płatków czereśniowe

8 – 12 cm, pełne

Heidi Klum Rose® (Rosen
2 Tantau)

fioletowo różowa

3 Hobby®

ciemno różowa

Zapach Kwitnienie

Wys./
Szer. [m]

Mrozoodporność

Dostępność
odkryty
Dodatkowe informacje
korzeń/donicz
ka
Róża przeznaczona głównie do patio, niestety dość

+

powtarza

0,4 – 0,5 /
0,4

-26°C

doniczka

6-9 cm, pełne

++++

powtarza

0,4 - 0,5 /
0,4

-26°C

doniczka

4 cm,półpełne

-

powtarza

0,4 - 0,5 /
0,4

-26°C

doniczka

4 Honeymilk® (Rosen Tantau)

mleczno biała z miodowym
środkiem
5-6 cm, pełne

-

powtarza

0,4 - 0,5 /
0,4

-29ºC

doniczka

Jet Flame® (Lens) (Róża
5 piżmowa)

fioletowo różowa

1 - 1,5 cm, półpełne

-

powtarza

0,5 - 0,7 /
0,5

-26°C

nie ma

6 Little Artist

czerwona z białym
środkiem

3-4 cm, podwójne

++

powtarza

0,3 - 0,4 /
0,3

-26°C

7 Lupo® (Kordes)

ciemno czerwona do
fioletowej z białym oczkiem 3 cm, pojedyncze

+

powtarza

0,5 / 0,4

-29ºC

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

8 Mini Orange

pomarańczowo czerwona

3 - 4 cm, pełne, drobne

+

powtarza

0,4 - 0,5 /
0,4

-29ºC

nie ma

9 Mr. Bluebird

fioletowo lawendowa

3 cm, półpełne

+

powtarza

0,3 - 0,5 /
0,3

-29ºC

nie ma

10 Ninetta® (Rosen Tantau)

marchewkowo
pomarańczowa

3 - 4 cm, pełne

-

powtarza

0,3 – 0,4 /
0,3

-26°C

doniczka

Orange Babyflor® (Rosen
11 Tantau)

pomarańczowo czerwona

4 – 5 cm, pełne

-

powtarza

0,2 - 0,3 /
0,3

-26°C

doniczka

12 Roxy® (Kordes)

ciemno czerwona do
fioletowej

4 cm, pełne

+

powtarza

0,4 / 0,3

-29ºC

doniczka

13 Sonnenröschen® (Kordes)

biała z żółtym oczkiem

3 cm, pojedyncze

-

powtarza

0,3 / 0,4

-29ºC

doniczka

wymagająca i kapryśna, więc najlepiej sadzić ją do donic
chowanych na zimę.
Śliczne, zwarte, pełne kwiaty o wspaniałym zapachu i
niewielkie, kompaktowe krzewy pozwalają na sadzenie
tej odmiany na rabatach w ogrodzie i do pojemników;
odmiana klasyfikowana też jako róża rabatowa.
Niewielka, pełna wdzięku odmiana, doskonale odporna
na choroby grzybowe, bardzo długo i obficie kwitnąca,
dobrze prezentuje się w donicach i na małych rabatach.
Odmiana bardzo obficie kwitnąca, o zwartym pokroju,
świetna do pojemników, na obwódki i niewielkie rabaty,
nadspodziewanie dobrze zimująca.
Mieszaniec piżmowy o drobniutkich kwiatach, długo
utrzymujących się na krzewie, urocza, bezkolcowa,
nadaje się do niewielkich ogrodów, na balkony i tarasy.
Odmiana nadająca się do sadzenia w gruncie i do
pojemników, o uroczych, drobnych kwiatach zebranych
w kwiatostany i delikatnym zapachu jabłek.
Laureatka wielu konkursów, odmiana o zwartym
pokroju, bardzo obficie kwitnąca, odporna na choroby
grzybowe; jesienią tworzy efektowne owoce. (ADR)
Odmiana obficie, intensywnie kwitnąca przez cały sezon,
nadaje się do pojemników, na obwódki i niewielkie
rabatki.
Odmiana o niezwykłym kolorze, kwitnąca nieprzerwanie
przez cały sezon, doskonała do pojemników, na taras,
patio lub balkon.
Tworzy bardzo liczne kwiaty w kształcie gwiazdek,
osadzone na gęstych, zwartych, niewielkich krzewach,
nadaje się do pojemników i niewielkie rabaty.
Odmiana o żywej, przyciągającej wzrok barwie kwiatów,
doskonała do skrzynek i do ogrodu, kwiaty odporne na
warunki atmosferyczne.
Odmiana o ciekawej barwie kwiatów, nie zmieniającej się
pod wpływem słońca, kwiaty bardzo liczne, w kształcie
czarki, odporna na choroby grzybowe. (ADR)
Jedna z najniższych odmian, można ją sadzić również jako
różę okrywową, tworzy niezliczone ilości drobnych
kwiatów; bardzo odporna na choroby grzybowe. (ADR)
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Róże kanadyjskie
l.p.

Odmiana

Barwa kwiatów

Wielkość i rodzaj
kwiatów:

Zapach Kwitnienie

Wys./
Szer. [m]

Mrozoodporność

Dostępność
odkryty
Dodatkowe informacje
korzeń/donicz
ka
Odmiana bardzo żywotna, jej liczne kwiaty zebrane w

1 Adelaide Hoodless

krwistoczerwona

7 cm, półpełne

+

powtarza

1,2 - 1,8 /
1,5

-40ºC

doniczka

2 Alexander MacKenzie

fioletowoczerwona

6 - 7 cm, pół i pełne

++

powtarza

1,5 - 2,5 /
1,5

-40ºC

nie ma

3 Jens Munk

lilioworóżowa

7 - 8 cm, półpełne

+++

powtarza

1,2 - 2,0 /
1,5

-45ºC

nie ma

4 John Cabot

fuksjowa z żółtym
środkiem

6-8 cm, półpełne i
pełne

++

powtarza

1,5 - 2,5 /
1,8

-40ºC

nie ma

5 John Franklin

czerwonoróżowa

6 cm, pełne i półpełne

++

powtarza
słabo

1,2 / 0,9

-35ºC

nie ma

6 Martin Frobisher

pasteloworóżowa

6 - 7 cm, pełne

++++

powtarza

0,5 - 1,85 /
1,2

-40ºC

nie ma

Wys./
Szer. [m]

Mrozoodporność

bukiety pojawiają się przez cały sezon, jesienią tworzy
jaskrawe owoce chętnie zjadane przez ptaki.
Odmiana dr Svejdy, bardzo odporna na czarną
plamistość, mączniaka właściwego i rdzę, o delikatnym,
malinowym zapachu.
Kolejna krzyżówka dr Svejdy, o przyjemnym korzennym
zapachu, niezwykle mrozoodporna i wytrzymała, wolna
od chorób i kwitnąca pięknie przez całe lato.
Kolejna odmiana wyhodowana przez dr Svejdę, łatwa w
uprawie, wymagająca słonecznego stanowiska i sporej
ilości miejsca, często stosowana jako róża pnąca.
Odmiana typu rabatowego, autorstwa dr Svejdy, bardzo
odporna na choroby, szybko rosnąca, dobrze znosząca
półcień i miejskie zanieczyszczenia.
Jedna z najbardziej efektownych odmian dr Svejdy, łączy
wspaniały wygląd z doskonałą odpornością na niskie
temperatury i niekorzystne warunki.

Róże polskiej hodowli
l.p.

Odmiana

Barwa kwiatów

Wielkość i rodzaj
kwiatów:

Zapach Kwitnienie

1 Ashamed Fairy

różowa

3 cm, pełne

+

powtarza

0,7 / 0,7

-32°C

2 Fryderyk Chopin

kość słoniowa

12 cm, pełne

+

powtarza

1,5 / 0,8

- 26ºC

3 Jarocin

jasno czerwona do
malinowej

5-7 cm, półpełne

+++

powtarza

4 Mazowsze

cielisto różowa

8-10 cm, pełne

+

5 Merkury 2000

jasno czerwona

4-5 cm, pełne

6 Mikołaj Kopernik

różowa z jaśniejszym
oczkiem

8-10 cm, pełne

7 Poznańska

różowa

6-8 cm, pojedyncze

powtarza

0,6 - 1,0 /
0,6
0,8 - 1,0 /
0,6

- 26ºC

++

powtarza

0,4 - 0,6 /
0,4

-29ºC

-

powtarza

0,6 - 0,8 /
0,5

- 26ºC

+++

1 x IV

2,0 - 3,0 /
2,0

-32°C

-29ºC

Dostępność
odkryty
Dodatkowe informacje
korzeń/donicz
ka
Uzyskana jako mutacja odm. The Fairy przez S .Komstę,

nieco ciemniejsza, zachowuje wszystkie walory odmiany
matecznej, powtarza kwitnienie aż do mrozów.
Odporna na choroby odmiana o pięknych, dużych
kwiatach, szalenie wytworna, najbardziej popularna z
doniczka polskich odmian; wyhodowana przez Stanisława Żyłę.
Odmiana rabatowa wyhodowana przez S. Żyłę, odporna
na choroby, posadzona w większej ilości tworzy zwarte,
doniczka jaskrawe kobierce.
odkryty
Sport odm. Carina, uzyskany przez B.Wituszyńskiego,
korzeń / don. rośnie w ogrodach papieskich w Watykanie.
Odmiana rabatowa, bardzo obficie kwitnąca, może być
wykorzystywana jako róża okrywowa; wyhodowana
doniczka przez Stanisława Żyłę.
odkryty
Odmiana uzyskana przez L. Grąbczewskiego jako mutant
korzeń /
róży 'Marella', wielkokwiatowa, o subtelnych kwiatach,
doniczka nadaje się do cięcia.
odkryty
Róża dzika znaleziona przez prof. Zielińskigo z instytutu
korzeń/
Dendrologii PAN w Kórniku, pędy prawie bez kolców,
doniczka odporna na złe warunki glebowe.
doniczka
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8 Prof. Kownas

9 Przelewice

pomarańczowa

8-10 cm, pełne

++

powtarza

0,7 - 0,8 /
0,6

- 26ºC

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka
odkryty
korzeń/
doniczka

różowa

5-6 cm, pojedyncze

++

1 x V/VI

2,0 / 1,5

-32°C

11 Swarzewo

ciemno różowa

3 cm, pojedyncze

++

1xV

2,0 - 3,0 /
2,0

-32°C

12 Św. Tereska z Lisieux

biało kremowa z różowym
środkiem
3-4 cm, pełne

+

powtarza

0,3 - 0,4 /
0,3

-29ºC

13 Venrosa

amarantowo czerwona

12-13 cm, pełne

+++

powtarza

1,2 - 1,4 /
0,9

-29ºC

doniczka
odkryty
korzeń /
doniczka

14 Weneda

różowa

6-8 cm, pełne

+

powtarza

0,6 - 0,8 /
0,5

- 29ºC

doniczka

Odmiana wielkokwiatowa, wyhodowana przez prof.
Stanisława Żyłę, o kwiatach idealnie, klasycznie
uformowanych i pełnych elegancji.
Róża dzika znaleziona w Arboretum w Przelewicach.
Mieszaniec R.villosa , tworzy kolczaste, przewieszające się
pędy o srebrzystych liściach, nadaje się na trudne do
przebycia żywopłoty.
Dzika róża pnąca, znaleziona na północy Polski, nazwana
od nazwy miejscowości, w której ją znaleziono; silna,
zdrowa, mrozoodporna, doskonała na żywopłoty.
Odmiana miniaturowa wyhodowana przez S. Żyłę,
nazwana imieniem patronki Francji, kwiaciarzy i
starszych ludzi.
Odmiana wielkokwiatowa hodowli S. Żyły, o silnym ,
specyficznym zapachu, bardzo pełne , duże kwiaty,
odporna na choroby.
Odmiana wielokwiatowa, wyhodowana przez Stanisława
Żyłę, obficie kwitnąca i wytrzymała na warunki
atmosferyczne.

ADR (Algemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung) - certyfikat jakości przyznawany odmianom róż przez przedstawicieli Związku Szkółkarzy Niemieckich,
hodowców róż i niezależnych ekspertów. Ocenie podlega rodzaj kwiatu, pokrój, zapach, obfitość kwitnienia, zimotrwałość i przede wszystkim odporność na
choroby. Odmiany poddawane testom ADR, nie są chronione chemicznie !!
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