
Lp. Odmiana

Wys. 

szczepienia 

w cm Cena w PLN

1

Heidi Klum® (odmiana o fioletowych, pełnych, silnie 
pachnących kwiatach, kompaktowa, tworzy zwartą, 
zgrabną koronę) 60-70 68,00

2

Leonardo da Vinci® (wielokwiatowa odmiana, o 
różowych, bardzo trwałych, kulistych kwiatach, bardzo 
atrakcyjna w formie piennej) 60-70 68,00
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2 atrakcyjna w formie piennej) 60-70 68,00

3

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

4

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

5

Abraham Darby® (różowo morelowa róża angielska, o 
dużych, pełnych kwiatach i silnym owocowym zapachu, 
wcześnie rozpoczynająca kwitnienie) 90-100 76,00

6

Alexandrine® ( odmiana wielkokwiatowa o dużych, 
romantycznych kwiatach w pastelowych odcieniach 
moreli i różu i mocnym, cytrusowym zapachu) 90-100 76,00

7

Angela® (wielokwiatowa, różowa, o bardzo licznych, 
trwałych, średniej wielkości kwiatach, o lekko kulistym 
kształcie) 90-100 76,00

8

Aquarell® ( wielobarwna odmiana nostalgiczna, o 
tęczowych kwiatach i karbowanych brzegach płatków 
oraz przyjemnym, cytrusowym zapachu) 90-100 76,00

9

Artemis® ( róża nostalgiczna o kulistych kwiatach 
zebranych w bukiety, w kolorze kości słoniowej z 
zielonkawym cieniem. 90-100 76,00



10

Candlelight® ( złocisto żółta odmiana nostalgiczna, o 
dużych, kulistych kwiatach, pięknie pachnących, długo 
utrzymujących się na krzewie). 90-100 76,00

11

Cardinal Humé ( róża o pięknej purpurowo fioletowej 
barwie niewielkich kwiatów, zebranych w bogate kiście i 
mocnym, cynamonowo owocowym zapachu) 90-100 45,00

12

Charlotte® (jedna z piękniejszych odmian angielskich, 

o bełnych kwiatach w pastelowym odcieniu zółci, z 

jaśniejszym spodem płatków i wspaniałym zapachu) 90-100 76,00

13

Chartreuse de Parme® (francuska odmiana 

wielkokwiatowa, o wspaniałych, bardzo pełnych, liliowo 

fioletowych kwiatach i mocnym zapachu mandarynek) 90-100 45,00

14

Darcey Bussel® ( jedna z najpiękniejszych i 

najzdrowszych odmian angielskich, o szkarłatnych, 

rozetowych kwiatach i mocnym, owocowym zapachu) 90-100 76,00

15

Deep Impression® (fantastyczna odmiana o 

pstrokatych, bordowych kwiatach z jaśniejszymi 

smugami, zebranych w nieduże bukiety) 90-100 76,00

16

Doris Tystermann (wielkowiatowa odmiana, o 
delikatnym zapachu i dużych kwiatach, w atrakcyjnym 
kolorze mandarynki) 90-100 76,00

17

Double Delight (dwubarwna róża wielkokwiatowa, o 
szlachetnie zbudowanych pąkach, kremowych w 
centrum i czereśniowych krawędziach płatków) 90-100 45,00

18

Duett (bardzo pełna, ładnie zbudowana róża 
wielkokwiatowa, o pachnących kwiatach w kolorze 
kremowo różowym) 90-100 45,0018 kremowo różowym) 90-100 45,00

19

Duftfestival® (odmiana wielkokwiatowa, o dużych, 
imponujących, czerwonych kwiatach i bardzo silnym 
zapachu) 90-100 76,00

20

Duftwolke ( koralowo czerwona odmiana 
wielkokwiatowa, o mocnym zapachu, przypominającym 
róże damasceńskie) 90-100 45,00

21

El Toro (ciemno czerwona róża wielkokwiatowa, o 
dużych, kulistych, bardzo pełnych kwiatach i mocnym, 
zachwycającym zapachu) 90-100 45,00

22

English Garden® (subtelna, pastelowa róża angielska, o 
morelowych, rozbielonych kwiatach i herbacianym 
zapachu) 90-100 76,00

23

Friesia® (róża typu rabatowego, bardzo popularna od 
wielu lat, o cytrynowo żółtych, przyjemnie pachnących 
kwiatach) 90-100 45,00

24

Glamis Castle® (róża angielska o imponujących, 

romantycznych, biało kremowych kwiatach i słodkim 

zapachu mirry) 90-100 76,00

25

Golden Celebration® (bardzo popularna odmiana 

angielska o kulistych, złocisto żółtych pąkach i 

mocnym, słodkawym zapachu) 90-100 76,00



26

Hansestadt Rostock® (wspaniała, bardzo zdrowa róża 

rabatowa o półpełnych, bursztynowo żółtych kwiatach, 

zebranych w luźne bukiety) 90-100 76,00

27

Happy Child® (róża angielska o rozetowych, średniej 

wielkości kwiatach zebranych w małe bukiety i 

umiarkowanym, herbacianym zapachu) 90-100 76,00

28

Heavenly Pink® (róża piżmowa, obficie kwitnąca, o 

niewielkich, różowych, delikatnie pachnących kwiatach 

zebranych w duże piramidalne wiechy) 90-100 76,00

29

Jacques Cartier (pięknie pachnąca róża portlandzka 
kwitąca do późnej jesieni, o średniej wielkości kwiatach 
w delikatnym jasno różowym kolorze) 90-100 45,00

30

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

31

Lady of Shalot® (róża angielska zachwycająca 

mocnym zapachem łączącym woń jabłek i goździków, 

o kwiatach łososiowo żółtych z odcieniem różu) 90-100 95,00

32

Lady Romantica® (wdzięczna róża rabatowa, o 

kremowych, rozetowych kwiatach z pastelowo żółtym  

środkiem i delkatnym zapachu) 90-100 76,00

33

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

34

Line Renaud = Elbflorenz (róża wielkokwiatowa w 
głębokim kolorze fuksji, dużych pąkach i wyrazistej 
typowo różanej woni z cytrusową nutą) 90-100 76,0034 typowo różanej woni z cytrusową nutą) 90-100 76,00

35

Louis de Funès ( róża wielkokwiatowa, o dużych, 
pomarańczowych kwiatach z żółtym rewersem i 
przyjemnym, delikatnym zapachu) 90-100 45,00

36

Mme Boll (czysto różowa róża portlandzka, 
powtarzająca kwitnienie, o odurzającym, mocnym 
zapachu i średniej wielkości, pełnych pąkach) 90-100 76,00

37

Mondiale (róża wielkokwiatowa, o dużych, 
pojedynczych, mocno wypełnionych koralowo 
łososiowych kwiatach) 90-100 45,00

38

Moonstone (zachwycająca róża wielkokwiatowa, o 
kwiatach w kolorze kości słoniowej z delikatnym 
różowym obramowaniem i łagodnym zapachu) 90-100 45,00

39

Munstead Wood® ( róża angielska o imponujacych, 

rozetowych kwiatach w odcieniu fioletu i purpury oraz 

silnym zapachu róż damasceńskich) 90-100 95,00

40

New Fashion (odmiana wielkokwiatowa, o dużych, 
czerwonych kwiatach z żółtym rewersem i płatkach 
odwijajacych się na zewnątrz, delikatnie pachnąca) 90-100 45,00

41

Nina Weibull (róża rabatowa, ciemnoczerwona, 
tworząca trwałe, efektowne kwiatostany, obficie 
kwitnąca cały sezon) 90-100 45,00



42

Nostalgie® (nostalgiczna róża o ujmujacej urodzie i 

ciekawej kombinacji kolorów kremowego i wiśniowego, 

przepięknie pachnąca) 90-100 76,00

43

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

44

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

45

Peace = Gloria Dei (bardzo popularna odmiana 
wielkokwiatowa, o wielobarwnych, dużych kwiatach w 
odcieniach bieli, żółci i różu) 90-100 45,00

46

Polar Star ( odmiana wielkokwiatowa, kremowo biała z 
seledynowym cieniem, o pięknych, klasycznych, 
trwałych kwiatach) 90-100 45,00

47

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

48

Red Fairy (drobnokwiatowa, czerwona odmiana 
okrywowa, o lekko przewieszających się pędach, 
kwitnąca obficie przez całe lato) 90-100 45,00

49

Red Leonardo da Vinci® ( wielokwiatowa, o dużych, 
kulistych, ciemnoczerwonych i bardzo trwałych 
kwiatach) 90-100 76,00

50

Rosarium Uetersen® (odmiana o zwisających pędach, 
przyjemnym zapachu  i dużych, malinowych, zebranych 
w obfite bukiety kwiatach) 90-100 45,0050 w obfite bukiety kwiatach) 90-100 45,00

51

Scarlet Hit ( odmiana o drobnych, ciemnoczerwonych 
kwiatach i elastycznych, długich pędach, tworzących 
piękne kaskady w formie piennej) 90-100 45,00

52

Schneewittchen® syn.Iceberg® (prawie bezkolcowa 

odmiana parkowa, o białych, delikatnych kwiatach, 

lekko zwisających pędach i miodowym zapachu) 90-100 76,00

53

Sedana® (odmiana typu okrywowego, o półpełnych 
kwiatach w bursztynowym kolorze i długich, 
opadających pędach, kwitnie całe lato) 90-100 76,00

54

Stephanie zu Guttenberg Rose® ( róża typu 
rabatowego, o prześlicznych, porcelanowych kwiatach, 
w kształcie filiżanki) 90-100 76,00

55

Sunny Sky® (morelowożółta odmiana wielkokwiatowa, 
o pięknych, trwałych kwiatach i owocowym zapachu)

90-100 76,00

56

Super Excelsa (róża kaskadowa, o niewielkich,  
malinowych, bardzo licznych kwiatach i długich, 
przewieszajacych się pędach) 90-100 68,00

57

Swany (odmiana okrywowa, o pełnych, śnieżno białych 
kwiatach, delikatnym zapachu i przewieszających się 
pędach, kwitnie do późnej jesieni) 90-100 45,00



58

The Dark Lady® (róża angielska, o głębokiej, 

ciemnoczerwonej barwie i mocno wypełnionych, 

przypominających piwonie kwiatach) 90-100 95,00

59

The Fairy (drobnokwiatowa, bardzo popularna róża 
typu okrywowego, pasteloworóżowa, o 
przewieszających się pędach, długo i obficie kwitnąca) 90-100 45,00

60

The Pilgrim® (odmiana angielska,delikatnie opadające 
pędy dźwigają duże, pięknie pachnące, pastelowożółte 
kwiaty o starodawnej, rozetowej formie) 90-100 76,00

61

Troika ( odmiana wielkokwiatowa, o dużych, 
pachnących kwiatach o barwie pomarańczowej, z 
żółtymi i różowymi refelksami) 90-100 45,00

62

Bonica (popularna, niezawodna odmiana 
wielokwiatowa w kolorze czysto różowym, bardzo 
obficie kwitnąca do późnej jesieni) 100-120 78,00

63

Perennial Blush® (śliczna odmiana kaskadowa o 
drobnych, pachnących, półpełnych kwiatach o perłowym 
odcieniu, odporna i szybko rosnąca) 140 87,00

64

Buff Beauty (odmiana o długich pędach i niewielkich, 
zebranych w bukiety złoto kremowych kwiatach o 
mocnym, pięknym zapachu) 180 145,00


