ALLELUIA®

CHOPIN

Suur sametine tumepunane teehübriidroos,
kroonlehe alakülg hõbevalge. Õrn lõhn.
Korduvõitseja. Hea haiguskindlus. Vajab
talvekatet. ↑70-90 cm.

Kreemikasvalge teehübriidroos. Väga suured
täidisõied. Lõhnab. Õitseb pikalt ja rikkalikult.
Vajab talvekatet. ↑120-150 cm.

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

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

HOMMAGE A BARBARA

NOSTALGIE

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

Suure kreemikasvalge õiega teehübriidroos,
kroonlehe servad punased. Lõhnab. Läikivad
tumerohelised lehed. Korduvõitseja. Talve- ja
haiguskindlus hea. ↑80-100 cm.

LAMBADA®

ORIENT EXPRESS®

Oranž teehübriidroos. Õrn lõhn. Tihe püstise,
põõsasja kujuga sort. Sobib madalaks hekiks.
Korduvõitseja. Läikivad lehed. Talve- ja
haiguskindlus hea. ↑100-150 cm.

Väga suure õiega teehübriidroos. Roosades ja
kollastes toonides mürri lõhnaga õis. Läikivad
lehed. Korduvõitseja. Püstine jõuline põõsas.
Vajab talvekatet. ↑80-100 cm.

LEONARDO DA VINCI®
CHERRY GIRL®
Kirsipunane floribundroos. Tugevalt täidetud
lõhnavad õied. Korduvõitseja. Tumerohelised
läikivad lehed. Hea talvekindlus ja väga hea
haiguskindlus. ↑60-80 cm.

Suurte heleroosade tugevalt täidetud õitega
floribundroos. Õrn tee lõhn. Korduvõitseja.
Tumeroheline läikiv tihe lehestik. Hea talve- ja
haiguskindlus. ↑70-90 cm.

QUEEN ELIZABETH
GARDEN OF ROSES®
Kreemikates ja aprikoosi toonides tugevalt
täidetud floribundroos. Õrna lõhnaga
korduvõitseja. Tihe põõsasjas sort. Hea
haiguskindlus. Vajab talvekatet. ↑50-60 cm.

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

RED LEONARDO DA VINCI®

SHOCKING BLUE

Punane tugevalt täidetud floribundroos.
Lõhnab. Korduvõitseja. Hea haiguskindlus.
Vajab talvekatet. ↑70-90 cm.

Lillades toonides floribundroos. Tugev väga
meeldiv lõhn. Korduvõitseja. Väheste ogadega
põõsasjas sort. Vajab talvekatet.↑70-90 cm.

EDEN ROSE®

GOLDEN SHOWERS

Kahvaturoosa põõsas- või ka roniroos.
Suured roosa keskosaga õrna lõhnaga õied,
pleekuvad hiljem kreemikasvalgeks.
Korduvõitseja. Hea talve- ja väga hea
haiguskindlus. ↑1,5-2 m.

Kollane roni- ehk väänroos. Suured lõhnavad
pooltäidisõied, pleekuvad hiljem heledamaks.
Korduvõitseja. Tumerohelised läikivad lehed.
Hea talvekindlus. ↑2,5 m.

SYMPATHIE

LAGUNA®

Punane roni- ehk väänroos. Ilusa kujuga ja
tugeva lõhnaga täidisõied. Korduvõitseja.
Õitseb sama aasta võrsetel. Hea talve- ja
haiguskindlus. ↑2-2,5 m.

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

THAT'S JAZZ
Tumepunane roni- ehk väänroos. Õrn lõhn.
Korduvõitseja. Suured ilusa kujuga õied. Hea
haiguskindlus. ↑2,5-3 m.

PARADE
Tumeroosa roni- ehk väänroos. Suured vanaaegse roosi lõhnaga täidisõied. Korduvõitseja.
Hea haiguskindlus. Vajab talvekatet.↑3-3,5 m.

OTHELLO

SAHARA®

Punastes ja lillakates toonides põõsasroos.
Tugeva vana-aegse roosi lõhnaga suured
täidisõied. Väga hinnatud sort. Korduvõitseja.
Hea talve- ja haiguskindlus. ↑1,5-1,8 m.

Punakate ja vasksete varjunditega kollane
põõsasroos. Keskmised täidisõied. Õrn lõhn.
Korduvõitseja. Väga hea haiguskindlus. Vajab
talvekatet. Ümar põõsas.↑1,2-1,5 m.

BRILLIANT KORSAR®

STRIKE IT RICH®

Oranžikaspunane põõsasroos. Keskmised
pooltäidisõied. Ei lõhna. Korduvõitseja. Hea
talve- ja haiguskindlus. ↑1,5-1,8 m.

Roosa varjundiga kuldkollane põõsasroos.
Tugev vürtsikalt magus lõhn. Korduvõitseja.
Tumepunased võrsed. Hea talve- ja väga hea
haiguskindlus. Püstine põõsas. ↑1,2-1,8 m.

VELVET COVER
ASPIRIN®ROSE
Valge floribundroos, tuntud pinnakatja. Roosa
varjundiga täidisõied. Õrn lõhn. Korduvõitseja.
Lopsakas erkroheline läikiv lehestik. Tugevad
laiuvad võrsed. Väga hea haiguskindlus ja hea
talvekindlus. ↑50-80 cm.

Punane pinnakatteroos. Sügavpunased õrna
lõhnaga sametised täidisõied. Korduvõitseja.
Tihe põõsas, väikesed tumerohelised lehed.
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.

RED FAIRY
Punane täidisõieline pinnakatteroos. Õitseb
rikkalikult juunist oktoobrini. Õrn lõhn. Hea
talve- ja väga hea haiguskindlus. ↑40-70 cm.

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

