
Lp. Odmiana

Wys. 
szczepienia 

w cm Cena w PLN

1

Schneeflocke® (‘płatek śniegu’, bardzo zdrowa, biała 
odmiana okrywowa, o półpełnych, uroczych kwiatach i 
delikatnie przewieszających się pędach). 60-70 42,00
The Fairy (odmiana o drobnych, pełnych kwiatach, 
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2

The Fairy (odmiana o drobnych, pełnych kwiatach, 
pasteloworóżowa, o przewieszających się pędach, długo 
i obficie kwitnąca) 60-70 42,00

3

Amber Queen® ( róża typu rabatowego, odporna na 
choroby, o pięknej bursztynowej barwie, długim, 
obfitym kwitnieniu i przyjemnie pachnących kwiatach) 90-100 50,00

4

Blue Eden® (silnie rosnąca róża rabatowa, o fantazyjnie 
pofałdowanych, lawendowych  kwiatach ukazujących 
żółte pręciki i cytrusowym zapachu) 90-100 76,00

5

Cardinal Humé ( róża o pięknej purpurowo fioletowej 
barwie niewielkich kwiatów, zebranych w bogate kiście i 
mocnym, cynamonowo owocowym zapachu) 90-100 50,00

6

Chartreuse de Parme® (francuska odmiana 
wielkokwiatowa, o wspaniałych, pełnych, liliowo 
fioletowych kwiatach i mocnym zapachu mandarynek) 90-100 50,00

7

Chippendale® (róża wcześnie rozpoczynająca 
kwitnienie, dekoracyjna do późnej jesieni, długo 
utrzymuje na krzewach olbrzymie, morelowe kwiaty) 90-100 76,00

8

Deep Impression® (fantastyczna odmiana o 
pstrokatych, bordowych kwiatach z jaśniejszymi 
smugami, zebranych w nieduże bukiety) 90-100 76,00



9

Double Delight (dwubarwna róża wielkokwiatowa, o 
szlachetnie zbudowanych pąkach, kremowych w 
centrum i czereśniowych krawędziach płatków) 90-100 50,00

10

Duett (bardzo pełna, ładnie zbudowana róża 
wielkokwiatowa, o pachnących kwiatach w kolorze 
kremowo różowym) 90-100 50,00

11

El Toro (ciemno czerwona róża wielkokwiatowa, o 
dużych, kulistych, bardzo pełnych kwiatach i mocnym, 
zachwycającym zapachu) 90-100 50,00

12

Friesia® (róża typu rabatowego, bardzo popularna od 
wielu lat, o cytrynowo żółtych, przyjemnie pachnących 
kwiatach) 90-100 50,00

13

Grande Amore® (róża wielkokwiatowa o aksamitnych, 
wytwornych, karminowych kwiatach, odporna na 
choroby grzybowe. ADR) 90-100 76,00

14

Impératrice Farah® (róża wielkokwiatowa o dużych, 
trwałych, klasycznych kwiatach, o kremowych, 
odwiniętych płatkach z karminowym brzegiem) 90-100 50,00

15

Jacques Cartier (pięknie pachnąca róża portlandzka 
kwitąca do późnej jesieni, o średniej wielkości kwiatach 
w delikatnym jasno różowym kolorze) 90-100 76,00

16

Karen Blixen® (róża wielkokwiatowa o dużych, 
klasycznych, czysto białych kwiatach i mocnym, 
korzennym zapachu) 90-100 76,00

17

Kimono (odmiana wielokwiatowa, o dużych, pełnych, 
łososiowo różowych kwiatach, mocnym, przyjemnym 
zapachu i długim i obfitym kwitnieniu) 90-100 76,0017 zapachu i długim i obfitym kwitnieniu) 90-100 76,00

18

Lady Romantica® (wdzięczna róża rabatowa, o 
kremowych, rozetowych kwiatach z pastelowo żółtym  
środkiem i delkatnym zapachu) 90-100 76,00

19

Lavaglut (wielokwiatowa odmiana, o ciemno 
czerwonych, bardzo trwałych, kulistych kwiatach, 
obficie  kwitnąca przez całe lato) 90-100 50,00

20

Leonardo da Vinci® (wielokwiatowa odmiana, o 
różowych, bardzo trwałych, kulistych kwiatach, bardzo 
atrakcyjna w formie piennej) 90-100 76,00

21

Line Renaud = Elbflorenz (róża wielkokwiatowa w 
głębokim kolorze fuksji, dużych pąkach i wyrazistej 
typowo różanej woni z cytrusową nutą) 90-100 76,00

22

Louis de Funès ( róża wielkokwiatowa, o dużych, 
pomarańczowych kwiatach z żółtym rewersem i 
przyjemnym, delikatnym zapachu) 90-100 50,00

23

Mondiale (róża wielkokwiatowa, o dużych, 
pojedynczych, mocno wypełnionych koralowo 
łososiowych kwiatach) 90-100 50,00

24

Moonstone (zachwycająca róża wielkokwiatowa, o 
kwiatach w kolorze kości słoniowej z delikatnym 
różowym obramowaniem i łagodnym zapachu) 90-100 50,00



25

New Fashion (odmiana wielkokwiatowa, o dużych, 
czerwonych kwiatach z żółtym rewersem i płatkach 
odwijajacych się na zewnątrz, delikatnie pachnąca) 90-100 50,00

26

Nina Weibull (róża rabatowa, ciemnoczerwona, 
tworząca trwałe, efektowne kwiatostany, obficie 
kwitnąca cały sezon) 90-100 50,00

27

Nostalgie® (nostalgiczna róża o ujmujacej urodzie i 
ciekawej kombinacji kolorów kremowego i wiśniowego, 
przepięknie pachnąca) 90-100 76,00

28

Novalis® (odmiana wielokwiatowa, o delikatnych 
kwiatach w liliowo błękitnym odcieniu, bardzo odporna 
na choroby ) 90-100 76,00

29

Parole® (odmiana tworząca bardzo duże kwiaty w 
kolorze różowofioletowym, o silnym zapachu i zdrowych 
liściach) 90-100 76,00

30

Peace = Gloria Dei (bardzo popularna odmiana 
wielkokwiatowa, o wielobarwnych, dużych kwiatach w 
odcieniach bieli, żółci i różu) 90-100 50,00

31

Polar Star ( odmiana wielkokwiatowa, kremowo biała z 
seledynowym cieniem, o pięknych, klasycznych, 
trwałych kwiatach) 90-100 50,00

32

Pullman Orient Express® (odmiana wielkokwiatowa, o 
dużych dwubarwnych kwiatach, złocistych z 
czereśniowym brzegiem, o delikatnym zapachu) 90-100 76,00

33

Red Fairy (drobnokwiatowa, czerwona odmiana 
okrywowa, o lekko przewieszających się pędach, 
kwitnąca obficie przez całe lato) 90-100 50,0033 kwitnąca obficie przez całe lato) 90-100 50,00

34

Rose de Resht ( mało wymagająca róża damasceńska, 
pochodząca z Iranu, o nadzwyczaj wonnych, purpurowo 
fioletowych kwiatach) 90-100 76,00

35

Rouge Meilove® (odmiana rabatowa kwitnąca cały 
sezon do późnej jesieni, o licznych, pełnych, wiśniowo 
bordowych kwiatach, wyjątkowo odporna na choroby) 90-100 76,00

36

Scarlet Meidiland (odmiana bardzo dynamiczna, 
kwitnąca długo i obficie, tworząca  jaskrawoczerwone, 
duże, przewieszajace się kwiatostany) 90-100 50,00

37

Swany (odmiana okrywowa, o pełnych, śnieżno białych 
kwiatach, delikatnym zapachu i przewieszających się 
pędach, kwitnie do późnej jesieni) 90-100 50,00

38

The Fairy (drobnokwiatowa, bardzo popularna róża 
typu okrywowego, pasteloworóżowa, o 
przewieszających się pędach, długo i obficie kwitnąca) 90-100 50,00

39

Troika ( odmiana wielkokwiatowa, o dużych, 
pachnących kwiatach o barwie pomarańczowej, z 
żółtymi i różowymi refelksami) 90-100 50,00


