LAMBADA
Oranž teehübriidroos. Väga armastatud ja
suure õiega peenraroos. Sobib lõikeroosiks.
Õis ei lõhna. Taim vajab talvekatet. ↑70 cm.

CASANOVA
Helekollane teehübriidroos. Õied suured ja
lõhnavad. Hea talve- ja haiguskindlusega.
↑90-110 cm.

DOUBLE DELIGHT
FLORA DANICA
Oranž teehübriidroos. Õis lõhnav. ↑60-90 cm.
Noored lehed punaka tooniga, hiljem
tumerohelised
ja
läikivad.
Haigustele
vastupidav.

Varjundiga punane teehübriidroos. Tugeva
lõhnaga korduvõitseja. Hea peenraroos.
Õitseb pikalt suvest sügiseni. ↑ 90-120 cm.

CHOPIN
Kreemikasvalge teehübriidroos. Väga suured
täidisõied. Lõhnab. Õitseb pikalt ja rikkalikult.
↑1,2- 1,5 m. Vajab talvekatet.

HOMAGE A BARBARA
Tumepunane teehübriidroos. Varjundiga õis,
kroonlehe tipud sametised, mustjaspunased,
satsilised. Korduvõitseja. Püstine põõsas. Hea
haiguskindlus. ↑80-120 cm.

FANTASIA MONDIALE
Suurte aprikoosi ja lõheroosades toonides
õitega teehübriidroos. Ei lõhna. Püstine
põõsas. ↑ 80-100 cm. Vajab talvekatet.

BEROLINA
Kollane teehübriidroos. Suur tugeva lõhnaga
õis. Korduvõitseja. Jõulise kasvuga püstine
põõsas. Läikivad lehed. Rahuldav talve- ja väga
hea haiguskindlus. ↑ 100-120 cm.

PAPAGENO®
BURGUND
Tumepunane teehübriidroos. Suur sametine
õis. Õrn lõhn. Tugevad läikivad lehed, hea
haiguskindlus. Õitseb juuni lõpust külmadeni.
Vajab talvekatet. ↑80-100 cm.

Kreemika-punakasroosakirju teehübriidroos.
Suur õrna lõhnaga õis. Korduvõitseja. Suured
matid lehed. Vajab talvekatet. ↑90-120 cm.

PAPA MEILLAND

SCHWARZE MADONNA

Tumepunane teehübriidroos. Väga suur
sametine tugeva lõhnaga õis. Korduvõitseja.
Läikivad tumerohelised lehed, tugevad varred.
Talve- ja haiguskindlus nõrk. ↑90-120 cm.

Mustjaspunane teehübriidroos. Sametine õrna
lõhnaga õis. Korduvõitseja. Läikivad lehed,
puhkedes tumepunased. Rahuldav talve- ja
haiguskindlus. ↑50-70 cm.

ORIENT EXPRESS

ATHENA®

Väga suure õiega teehübriidroos. Roosades ja
kollastes toonides mürri lõhnaga õis.
Korduvõitseja. Püstine jõuline põõsas. Väga
haiguskindel. Vajab talvekatet.↑1,2-1,5 m.

Kreemikasvalge teehübriidroos, kroonlehe
serv roosa. Õrn lõhn. Korduvõitseja. Vajab
talvekatet. ↑ 90-120 cm.

EL TORO
Punane teehübriidroos. Suur lainelise servaga
täidisõis. Sobib lõikeroosiks. Vajab talvekatet.
↑ 60-80 cm.

KORDES' JUBILEE®
Kollakas teehübriidroos, kroonlehe serv
tumeroosa. Väga suur täidisõis. Õrn aprikoosi
lõhn. Korduvõitseja. Väga hea haiguskindlus.
Rahuldav talvekindlus. ↑ 120-130 cm.

SHOCKING BLUE
WEDDING BELLS®
Roosa teehübriidroos. Suur lõhnav täidisõis.
Korduvõitseja. Püstine põõsasjas sort. Väga
hea haigus- ja hea talvekindlus. ↑ 60-80 cm.

Purpurlilla floribundroos. Suured tugeva, väga
meeldiva lõhnaga õied. Rahuldav talvekindlus.
↑60-90 cm.

QUEEN ELIZABETH
CHERRY LADY®
Punakasroosa teehübriidroos. Õrn lõhn.
Korduvõitseja. Kompaktne kaarduvate okstega
sort. Väga hea haiguskindlus. Vajab talvekatet.
↑80-100 cm.

Roosa floribundroos. Korduvõitseja. Õitseb
rikkalikult. Hea vihmakindlusega. Haigus- ja
külmakindlus hea. Suured läikivad lehed on
suhteliselt haiguskindlad. Vähese lõikamise
korral on jõulise kasvuga. ↑ 80-100 cm.

CHERRY GIRL ®
Kirsipunane floribundroos. Tugevalt täidetud
lõhnavad õied. Korduvõitseja. Tumerohelised
lehed. Hea talve- ja väga hea haiguskindlus.
↑60-80 cm.

GARDEN OF ROSES®
Kreemikates
ja
aprikoosi
toonides
floribundroos. Õrn lõhn. Korduvõitseja. Tihe
põõsasjas sort. Läikivad lehed. Hea
haiguskindlus. Vajab talvekatet. ↑50-60 cm.

BRILLIANT KORSAR®
BENGALI®
Lõheroosades
ja
oranžides
toonides
floribundroos. Pleekub roosaks. Lõhnab.
Korduvõitseja. Väga hea haigus- ja rahuldav
talvekindlus. ↑60-100 cm.

Oranžikaspunane
põõsasroos.
Keskmise
suurusega pooltäidisõied. Korduvõitseja. Hea
talve- ja haiguskindlus. ↑1,5-1,8 m.

RUGELDA®

BOOGIE WOOGIE

Kollane põõsasroos. Kurdlehise roosi hübriid.
Roosaka servaga sidrunkollane lõhnav
täidisõis.
Korduvõitseja. Ei talu tugevat
lõikust. Rahuldav talvekindlus.↑1,5-2 m.

Roosa roni- ehk väänroos. Nõrga lõhnaga
täidisõis. Korduvõitseja. Vajab talvekatet.
↑1,5-2,5 m.

WESTERLAND
Aprikoosi toonides põõsas- või ka roniroos.
Lõhnavad pooltäidisõied. Korduvõitseja. Hea
haigus- ja rahuldav talvekindlus. ↑1,5-3,5 m.

GRAHAM THOMAS
Kollane põõsas- või ka roniroos. Korduvõitseja.
Lõhnab. Hea talve- ja väga hea haiguskindlus.
↑1,5-3 m.

POLKA

THAT'S JAZZ

Aprikoosi toonides roni- ehk väänroos. Suur
tugevasti lõhnav säbrulise servaga täidisõis.
Korduvõitseja. Helerohelised lehed. Rahuldav
talve- ja väga hea haiguskindlus. ↑2,5-3,5 m.

Tumepunane õrnalt lõhnav roni- ehk
väänroos. Korduvõitseja. Õied punased, ilusa
kujuga. Hea haiguskindlus. ↑2,5-3 m.

EDEN ROSE®
Kreemikasvalge põõsas- või ka roniroos.
Suured tumeroosa keskosaga õrna lõhnaga
õied. Korduvõitseja. Hea talve- ja väga hea
haiguskindlus. ↑1,5-2 m.

SYMPATHIE
Punane roni- ehk väänroos. Õied keskmised
punased, ilusa kujuga, õitseb pikalt sügiseni.
Õied sama aasta võrsetel. Hea talve- ja
haiguskindlusega. ↑2 m.

GOLDEN SHOWERS
Väänroos ehk roniroos. Kollane pooltäidisõis,
mis hiljem pleekub. Õis on suur, umbes 10 cm
ja lõhnab. Õitseb pidevalt suvest sügiseni
peaaegu pausideta. ↑2,5 m. Hea talvekindlus.

FLORENTINA®
Vään- ehk roniroos. Punane täidisõis. Lõhnab.
Korduvõitseja. Tumerohelised läikivad lehed.
Hea haigus- ja talvekindlus. ↑ 2-3 m.

ALOHA®

LAGUNA®

Suureõieline roni- ehk väänroos. Õied tihedalt
täidetud, aprikoosi toonides punaste ja
roosade varjunditega. Õisikus 5-7 õit. Vajab
talvekatet. Hea haiguskindlus. ↑ 2-3 m.

Tumeroosa vään- ehk roniroos. Tugev
vürtsikas lõhn. Korduvõitseja. Tumerohelised
läikivad lehed. Väga hea haiguskindlus ja hea
talvekindlus. ↑ 1,5-2,5 m.

ALBERICH

THE FAIRY

Polüantroos, sobib pinnakatjaks.
Väikesed
kirsipunased pooltäidisõied. Korduvõitseja.
Tumerohelised läikivad lehed. Rahuldav talveja hea haiguskindlus. ↑30-50 cm.

Roosa pinnakatteroos. Väikesed õrnroosad
täidisõied. Veidi hilisem sort, õitseb rikkalikult
külmadeni. Kaarduvate õievartega laiuv
põõsas. Hea talvekindlus.↑30-60 cm.

VELVET COVER
Punane pinnakatteroos. Sügavpunased õrna
lõhnaga sametised täidisõied. Korduvõitseja.
Tihe põõsas, väikesed tumerohelised lehed.
Hea talve- ja haiguskindlus. ↑40-60 cm.

RED FAIRY
Punane täidisõieline pinnakatteroos. Õitseb
rikkalikult juunist oktoobrini. Hea haigus- ja
külmakindlus.↑40-70 cm.

ONDELLA
WHITE COVER
Valge pinnakatteroos. Õrna lõhnaga valged
pooltäidisõied. Õitseb rikkalikult juunist
külmadeni. Tumeroheline läikiv peen lehestik.
Hea talve- ja haiguskindlus. ↑40-60 cm.

MERCURY 2000
Punane pinnakatteroos. Õis pleekub hiljem
roosakaks. Korduvõitseja. Varred kaarduvad
õite raskuse all. Tumerohelised läikivad lehed.
Rahuldav talve- ja haiguskindlus. ↑40-60 cm.

Tumepunane floribundroos. Õitseb rikkalikult
juunist külmadeni. Tumerohelised läikivad
lehed. Võib kasutada pinnakatjana. Hea
talvekindlus.↑40-60 cm.

