Grupa róż

Pnąca / hyb. Kordesii

Nazwa/kod/rok/rodzice
I1d
(Morgengrussx
Alexander MacKenzie)
2012 r.
Barwa kwiatów

‘Winterfell’
Morelowo różowa

Wielkość kwiatów - Ø

10 cm

Rodzaj kwiatów

półpełne peoniowate

Zapach

++++

Pora kwitnienia

Powtarza kwitnienie

Wysokość/szerokość
krzewów
Mrozoodporność

250 – 320 cm

Informacje dodatkowe

Ta róża zadowoli wszystkich. Radosna, pełna wigoru o dużych kwiatach w kolorze
morelowo różowym. Kwiaty półpełne peoniowate. Zapach silny brzoskwiniowo
korzenny. Całkowicie odporna na mrozy nie wymaga okrywania na zimę od Polski aż
po Islandię. Warto odnotować, że ta cecha u róż pnących wielkokwiatowych to
prawdziwa rzadkość. Doskonała na pergole, mury i trejaże. Nadaje się do większych
donic na tarasach i balkonach. Znakomicie powtarza kwitnienie. Atrakcyjne są też
łodygi i kolce. Wysokość 230 -270 cm.

Całkowicie odporna na mrozy. Zaliczona do serii ‘Heavy Beauty Roses’

Vigorous growing up to 3 meters. Exceptional resistant to frost, it does not require
covering for winter! Flowers 8-10 cm in diameter, smells like peach. Warm pink
apricot color. It repeats flowering very well. climbing rose that does not require cover
for the Winter.

Grupa róż

rabatowa, okrywowa

Nazwa/kod/rodzice/rok ‘Iwona’ syn. ‘Ivona’
ROJeKorSoph
(‘Korpriwa x Sopgisticate’) 2013

Barwa kwiatów

Biała,

Wielkość kwiatów - Ø

6-8 cm

Rodzaj kwiatów

podwójne

Zapach

+++

Pora kwitnienia

Kwitnie nieustająco

Wysokość/szerokość
krzewów
Mrozoodporność

70/60

Informacje dodatkowe

Wszechstronność tej polskiej odmiany została doceniona na
Międzynarodowych Konkursach Nowości Różanych. Otrzymała medale i
wyróżnienia jako róża rabatowa i jako róża okrywowa. Krzew bardzo świeży
pełen wigoru. Żywo zielone soczyste liście fantastycznie kontrastują z
kolorem kwiatów i pąków. Pąki wydłużone w kolorze słomkowym po
rozkwicie białe, pachnące, przyciągające owady.

Nie wymaga okrywania – zimotrwała.

Kwiaty: białe, półpełne (12-15 płatków), luźno wypełnione, średniej
wielkości (Ø 7-8 cm) z żółtymi pręcikami. Kwiaty osadzone w dużych
kwiatostanach (przeciętnie po kilkanaście). Odmiana kwitnie obficie przez
cały sezon. Na uwagę zasługuje również praktyczny kompaktowy pokrój
krzewu. Nadaje się na wszelkiego rodzaju rabaty, gdyż dobrze znosi słabszą
glebę i okresowe susze. Sadzona w grupie w odstępach 60/60 cm gęsto
zakrywa glebę. Wybitnie odporna na choroby grzybowe.
As a ground cover ‘Ivona’ got bronze medal in 2020 in Baden-Baden. Extremely versatile
and undemanding. It blooms constantly. Floribunda with simple white flowers, 8 cm in
diameter. Buds elongated in a straw color. Compact, with a spherical shape. Small, shiny
leaves. Very high resistance to frost. It does not require covering and spraying. 60x60

Grupa róż

miniatura

Nazwa/kod/rodzice/rok
ROJ12IIRubyChamp
2012r
‘Hommage a Barbara’ x
‘Champlain’

‘Czesław Miłosz’ syn. ‘Spanish Caravan’

Barwa kwiatów

Dwukolorowa: na zewnątrz różowa, wewnątrz blado zielono-różowa

Wielkość kwiatów - Ø

3,5 cm

Rodzaj kwiatów

półpełne

Zapach

brak

Pora kwitnienia

Powtarza kwitnienie

Wysokość/szerokość
krzewów
Mrozoodporność

45/55

Informacje dodatkowe

Obficie kwitnąca, nowoczesna róża miniaturowa. W 2020 roku nagrodzona
brązowym medalem w Baden-Baden, srebrnym w Rzymie oraz certyfikatem
jakości w Nyon w Szwajcarii. Kwiaty dwukolorowe, formą przypominające
dzwonki, zawsze wpół otwarte lekko pochylają się do ziemi. Potrafią
utrzymać się na krzewie przez kilka tygodni, nawet przy deszczowej
pogodzie. Perfekcyjny kulisty pokrój oraz wyjątkowa odporność na susze.
Doskonale komponuje się w asyście lawendy. Polecana na obwódki rabat. Po
jednym z kanadyjskich rodziców odziedziczyła całkowitą odporność na
mrozy. Nadaje się do uprawy w doniczce. Wówczas należy zadbać o to, by
skucie mrozem bryły korzeniowej nie trwało dłużej niż 5 tygodni.

Całkowicie odporna na mrozy. Zaliczona do serii ‘Heavy Beauty Roses’

Bronze in Baden-Baden in the miniature category and silver in Rome as a floribunda. 40 x 55 cm.
Two-colored flower, diameter 3.5 cm, never fully open. High flowering power. The flowers last a
dozen or so days on the bush. It easily renews flowering. Blooms in sets, branches and flowers
slightly bend to the ground – like bells. Resistant to rain. it does not require care. It does not require
protection for the winter at all. It does not require spraying. ‘Spanish Caravan’ tolerates drought
well. Shrub is compact. Planting 50x50cm.

Grupa róż

parkowe / mieszańce piżmowe R. moschata

Nazwa/kod/rodzice/rok
Roj12CLavGh
(Lavender Dream x Ghislaine
de Feligonde)
2012 r

‘Wspomnienie Lata’ syn. ‘C’est la Vie’
Barwa kwiatów

Różowa w odcieniach bzu.

Wielkość kwiatów - Ø

1 cm

Rodzaj kwiatów

półpełne

Zapach

++++

Pora kwitnienia

Powtarza kwitnienie

Wysokość/szerokość
krzewów
Mrozoodporność

80-120/80-120 cm

Informacje dodatkowe

Kwitnie w wiechach drobnymi kwiatkami w kolorze lekkiego różu i bzu. Kwiaty
osadzone w gęstych, dużych wiechowatych kwiatostanach na szczytach pędów (3040 kwiatów w kwiatostanie). Kwiatostany mogą osiągnąć 30 cm długości. Silnie
pachnie piżmem z nutami korzennymi, jest uwielbiana przez pszczoły. Płatki zewnątrz
różowe, wewnątrz jasnoróżowe rozjaśnione ku podstawy, pręciki żółte, kwiaty małe
(Ø 2,5-3 cm), półpełne, 15-18-płatkowe, jaśnieją i płowieją wraz z przekwitaniem,
pąki kwiatowe kuliste, różowe. Odmiana kwitnie bardzo obficie przez cały sezon.

Zadawalająca

Pokrój krzewiasty jak u mieszańców piżmowych. Liście: średniej wielkości (8-12 cm
długości), z wierzchu ciemnozielone spodem jaśniejsze, błyszczące, 5-listkowe, listki
wąskie, eliptyczne, pojedynczo piłkowane.
W 2020 roku została wyróżniona medalem w prestiżowym konkursie nowości
różanych w Barcelonie.
Hyb. musk . The shrub grows up to 80-120 cm. Flowers in klser, producing small flowers of light pink and lilac color.
Loved by insects, especially bees. Strong musk fregrance.

Grupa róż/rok/rodzice

Pnąca,

Nazwa
2010 r
(Morgengruss x
Constans Spry)

Barwa kwiatów

‘Glenrose’ syn. ‘Glenrose Villa’
Różowo liliowy

Wielkość kwiatów - Ø

7 cm

Rodzaj kwiatów

półpełne

Zapach

++++ różany z nutą owocową

Pora kwitnienia

Powtarza kwitnienie

Wysokość/szerokość
krzewów
Mrozoodporność

280-320

Informacje
dodatkowe

Bardzo angielska róża pnąca o średnich kwiatach w starym stylu i
przyjemnym "arystokratycznym" zapachu różanym.
Zapach jest świeży i długotrwały z lekką nutą owoców cytrusowych.
Może rosnąć w półcieniu (minimum 6 godzin słońca). Umie konkurować z
wysokimi bylinami i niskimi krzewami. Dobrze znosi deszcze.
Pełnię swoich umiejętności prezentuje jednak wówczas gdy jest dobrze
nakarmiona i w pełnym słońcu. W pełni zimotrwała. Jedynie w pierwszym
roku po posadzeniu wymaga protekcji.
Cięta przyjmuje niższą, bardziej zwartą formę krzewu. Kwiaty nadają się do
kompozycji w wazonie. Odporna na mączniaka.
Swoje imię otrzymała na wyspie Jersey należącej do korony brytyjskiej.
W 2020 roku otrzymała brązowy medal w Barcelonie w konkursie nowości
różanych.

Odporna na mrozy. Zaliczona do serii ‘Heavy Beauty Roses’

Climbing up to 280-320 cm. Medium-sized flowers light pink in an old-fashioned style with a
pleasant "aristocratic" rose fragrance. The fragrance is fresh and long-lasting with a slight
hint of citrus.
‘Glenrose Villa’ received the name on the Jersey island belonging to the British crown.
‘Glenrose’ tolerates rain well.

Grupa róż

rabatowa,

Nazwa/rok
2011 r
Barwa kwiatów

‘Brat Roger’ syn. ‘Frere Roger’, ‘Fraire de Taize’

Wielkość kwiatów - Ø

5 cm

Rodzaj kwiatów

półpełne

Zapach

++

Pora kwitnienia

Powtarza kwitnienie

Wysokość/szerokość
krzewów
Mrozoodporność

80/70

Informacje
dodatkowe

Róża rabatowa choć kwiat w miniaturze podobny do mieszańców
herbatnich. Gęsty krzew o żywo zielonych liściach. Nazwana na cześć brata
Rogera, założyciela wspólnoty ekumenicznej w wiosce Taize – na południu
Burgundii.

Kremowo biała

Wymaga kopczykowania na zimę

Grupa róż

Rabatowa - wielkokwiatowa

Nazwa/rok/rodzice/kod ‘Królowa Warszawy’ syn. ‘Queen of Warsaw’, ‘Reine de Varsovi’
2014 r.
(Morgengruss x Comte de
Chabor) x (Morgengruss x
Constance Spry)
kod hodowcy:
14BMgComF11

Barwa kwiatów

Perłowy w odcieniu magnolii

Wielkość kwiatów - Ø

9-11 cm

Rodzaj kwiatów

półpełne

Zapach

++++

Pora kwitnienia

Powtarza kwitnienie

Wysokość/szerokość
krzewów
Mrozoodporność

80-110 cm/70-80 cm

Informacje dodatkowe

Wdzięczna o majestatycznym wyglądzie. Kwiaty duże, eleganckie w kolorze perłowym
przynoszącym delikatną świeżość. Uwagę przyciągają wydłużone pąki w odcieniu magnolii.
W miarę otwierania się płatków 'Królowa Warszawy' zmienia barwę na kolor porcelanowoperłowy. Kwitnie w wiechach otwierając kwiaty stopniowo, dzięki czemu, róża prezentuje
wszystkie fazy kwitnienia jednocześnie. W pełnym stadium rozkwitu, łagodnie pofalowane
płatki odchylają się na zewnątrz. Ich symetria tworzy kompozycje przypominającą koronę,
koncentrując uwagę na radosnych, żółto-pomarańczowych pręcikach. Niezawodna,
współczesna róża rabatowa o dużych kwiatach i obfitym kwitnieniu. Średnica kwiatu 9-11
cm. Zapach korzenny, po przekwitnięciu kwiaty same się oczyszczają. Krzew jest wybitnie
zimotrwały i bardzo odporny na choroby grzybowe. Deszcze nie uszkadzają kwiatów.
Najlepiej prezentuje swoje walory gdy jest dobrze nawieziona. Wysokość krzewu 80-110 cm,
szerokość 60-70 cm. Zaleca się sadzić w grupie minimum trzy róże w rozstawie 60 x 60 cm.
Po głównym kwitnieniu tniemy krzewy do połowy wysokości lub niżej.

Odporna na mrozy.

Floribunda with large semi-double flowers opening like a lotus. The color of the flowers is creamy heather. On sunny days it's lighter, almost turnig to white.

Grupa róż

Parkowa, rabatowa, mieszaniec Alba

Nazwa/kod/rok/rodzice
ROJudoRdR
2014 r.
(Maiden's Blush x Rose de
Resht)

Barwa kwiatów

‘Polonica’
różowa

Wielkość kwiatów - Ø

7 cm

Rodzaj kwiatów

proste

Zapach

++++

Pora kwitnienia

Powtarza kwitnienie

Wysokość/szerokość
krzewów
Mrozoodporność

140/60

Informacje dodatkowe

Mieszaniec Alba. Silnie wyprostowana o żołnierskim temperamencie, podobnej sile
witalnej oraz zdrowiu. Kwitnie w wiechach od 6 do 15 kwiatów. Silnie pachnie z korzenną
nutą. Kwiat pojedynczy, prosty, średniej wielkości w kolorze różowym. Liście z wierzchu
ciemnozielone od spodu jasne matowe z czerwonymi żyłkami. Krzew kompletnie nie
wymagający. Wybitnie mrozoodporny i zdrowy – nie potrzebuje okrywania i oprysków.
Dobrze znosi słabe gleby oraz konkurencje innych roślin towarzyszących. Po pierwszym
kwitnieniu, należy skrócić ja do połowy. Ten bezobsługowy krzew o ciekawym pokroju
został zaliczony do serii ‘Heavy Beauty Roses’. Róże należący do tej serii przeszły
wieloletnie testy w trudnych warunkach uprawy. Sprawdziły się również na Litwie i na
Islandii.

Całkowicie odporna na mrozy. Zaliczona do serii ‘Heavy Beauty Roses’

‘Polonica’ hybrid. Alba. The bush is firmly erect. The appearance of this soldier is characteristic of her.
Frost resistance, resistance to fungi, abundant flowering while keeping flowers at one level. 150cm x 50cm.
Strong, durable fregrance. . It can grow in poor soil. Type of rose trouble-free just plant and forget.
Alba hyb. (Maiden's Blush × "Rose de Resht’). The most promising seedlings from alba so far raised. Sets
a new line. I was very lucky that in the F1 generation this rose is repeating the flowering. Rose shrub,
strongly upright. This soldier's appearance is her characteristic.

Grupa róż/rok/rodzice

Pnąca, , parkowa

Nazwa
2013r
(Brat Roger x William
Baffin)
Barwa kwiatów

‘Barbara Skarga’
amarantowa

Wielkość kwiatów - Ø

6 cm

Rodzaj kwiatów

peoniowate

Zapach

++++ oleisty

Pora kwitnienia

Powtarza kwitnienie

Wysokość/szerokość
krzewów
Mrozoodporność

110-80 cm wysokości

Informacje
dodatkowe

Róża ‘Barbara Skarga’ ma bardzo zdecydowany charakter. Wyróżnia ją peoniowaty
kształt kwiatów w kolorze amarantowym.
Płatki są łagodnie zaokrąglone i wydłużone, zazdrośnie zasłaniają wnętrze, które
dopiero w pełnym rozkwicie nieznacznie odsłania żółte „oko” z licznymi dużymi
pręcikami. Zewnętrzne płatki odbijają światło dając malinowy odcień. Kwitnie w
gronach na końcach pędów, które pod ciężarem kwiatów przewieszają się do dołu.
Należy zapewnić jej podpory. Jest to niewysoka róża pnąca.
Po rodzicach i dziadkach odziedziczyła ponadprzeciętną odporność na mrozy oraz
suszę. Nie szkodzą jej deszczowe pogody.
Najbardziej zaskakujący w tej róży jest zapach. Kto raz go powąchał raczej o nim nie
zapomni. Jest silnie oleisty, wyczuwalny jest olej lniany i rzepakowy z nutą ostropeztu
i paczuli. Kwiaty starzejąc się zmieniają woń. Przypomina fermentujące owoce i
drewno i różę. Nadaje się do uprawy w wysokich doniczkach.

Odporna na mrozy. Zaliczona do serii ‘Heavy Beauty Roses’

Grupa róż

Krzewiasta,

Nazwa/rok/rodzice

‘Dzika Północ’ syn. ‘Wild North’

2014 r
(Morgengruss x Constance
Spry) x Jacuelin du Pre
Kod hod:
Delta 14.6.7.50

Barwa kwiatów

Różowo liliowy

Wielkość kwiatów - Ø

8 cm

Rodzaj kwiatów

Proste, półpełne

Zapach

++++ różany

Pora kwitnienia

Powtarza kwitnienie

Wysokość/szerokość
krzewów
Mrozoodporność

80/150

Informacje
dodatkowe

Współczesna nowość parkowa. Krzew niski, bardzo rozłożysty o olbrzymim
wigorze. Pąki spiczaste wydłużone, otwierają się licznymi półpełnymi
talerzykowatymi, różowymi kwiatami, ukazując zaskakujące "oko". Cięcie
znakomicie pobudza nowe przyrosty, dzięki czemu kolejne kwitnienie jest
również bardzo obfite. Nie cięta rozkłada się jak fontanna po długości gałęzi
dużymi kwiatami o wrębnych płatach. Ciemniejszy kolor pręcików podkreśla
odmienią urodę tego krzewu. Długość pierwszego kwitnienia to okres trzech
tygodni. Róża z serii 'Heavy Beauty Roses TM', dodatkowo jest odporna na
długie przesuszenia.

Odporna na mrozy. Zaliczona do serii ‘Heavy Beauty Roses’

Shrub is low, very spreading, with enormous vigor. Pruning excellently stimulates new
growth, thanks to which the next flowering is also very abundant. Uncut, it spreads like a
fountain along the length of the branches with large lobed flowers. The darker color of the
stamens emphasizes the beauty of this shrub. The length of the first flowering period is three
weeks. Rose from the 'Heavy Beauty Roses TM' series, additionally resistant to long drying.

Grupa róż
Nazwa/rok/rodzice
2013 r.
(Carefree B x Lydia
Freimane)
Kod: RojCarefLyd

Parkowa,

‘Show Time’ hyb. Rugosa

Barwa kwiatów

Różowy

Wielkość kwiatów - Ø

14 cm

Rodzaj kwiatów

pełne

Zapach

++++ różany z nutą kadzidła

Pora kwitnienia

Powtarza kwitnienie

Wysokość/szerokość
krzewów
Mrozoodporność

100-150/100-150

Informacje
dodatkowe

Olbrzymie kwiaty o średnicy 14 cm o przejmującym, głębokim i silnym
zapachu różanym z nutą kadzidła. W początkowej fazie rozwarcia pąka do
3/4 przypominają klasyczne mieszańce herbatnie. Dobrze znosi deszczową
pogodę.
Forma krzewu luźna, zbliżona do rugos i taka sama odporność i
wytrzymałość. Jest to bardzo oryginalne połączenie klasyki i naturalnej
odporności. 'Show Time' przeszła testy i została zaliczona do serii 'Heavy
Beauty Roses TM'.
Znakomicie powtarza kwitnienie. Świetnie znosi suszę. Krzew praktycznie
bezobsługowy. Wymaga okresowego odmłodnienia co 2-3 lata.

Odporna na mrozy. Zaliczona do serii ‘Heavy Beauty Roses’

Park rose hyb. Rugosa. 100 to 150cm high spread 100-150cm. Pink flowers up to 14cm
large. It does not require covering for the winter. Strong, decided smell. It grows well on its
own roots.

Grupa róż

Parkowa,

Nazwa/rok/rodzice
2013 r.
(Erinnerung an Brod x
Champlain)
Kod:
RojN4cErinnChamp
Barwa kwiatów

‘Cicha Noc’ syn. ‘Stille Nacht’

Wielkość kwiatów - Ø

2 cm

Rodzaj kwiatów

pełne

Zapach

++ różany

Pora kwitnienia

Powtarza kwitnienie

Wysokość/szerokość
krzewów
Mrozoodporność

150-200/150-200

Informacje
dodatkowe

Mieszaniec róży setigera o bardzo naturalnym pokroju oraz drobnych ale
pełnych kwiatach w głębokim kolorze fioletu.
‘Cicha Noc’ przeszła testy i została zaliczona do serii 'Heavy Beauty Roses'.
Znakomicie powtarza kwitnienie. Świetnie znosi suszę. Krzew praktycznie
bezobsługowy. Wymaga okresowego odmłodnienia co 2-3 lata.

Fioletowe

Odporna na mrozy. Zaliczona do serii ‘Heavy Beauty Roses’

'Stile Nacht', hyb. setigera after which she inherited the color the shoots and cuts. A
bush is similar to wild roses. Almost without spikes. Flowers - small pompoms in deep
violet color. Color inherited from mother. Flowers are better in the shade. In sunny
places places the flakes are burned. Stems in coral color. Blooms continuously, although
not abundant - a little like Geshwind improved. Completely frost-proof and maintenancefree. Susceptible to black spot. Greatly tolerates bad soil and drought. Plant as a solitier.

Grupa róż

miniatura

Nazwa/kod/rok/rodzice ‘Tadeusz Kościuszko’
ROJretRubKami
(‘Hommage a Barbara’
x ‘Champlain’), 2012
Barwa kwiatów
czerwona
Wielkość kwiatów - Ø

5 cm

Rodzaj kwiatów

pełne

Zapach
Pora kwitnienia

Powtarza kwitnienie

Wysokość/szerokość
krzewów
Mrozoodporność

45/45

Informacje dodatkowe

Floribunda, wys. 45 cm. Rozłożystość 45-50cm. Kwiat średni czerwono
bordowy. Rozetowaty, zawsze w półotwarciu, przewieszający się. Liście
skórzaste, ciemnozielone.

Grupa róż

Rabatowa - angielska

Nazwa/rok/rodzice
2014 r.
(Erinnerung an Brod x
The Sun & The Heart)
Kod:
Roj14.6.10.126(II)

‘Księżna Helena Radziwiłłowa’ hyb. Setigera hyb. Persica

Barwa kwiatów

Fioletowe

Wielkość kwiatów - Ø

2 cm

Rodzaj kwiatów

pełne

Zapach

++ różany

Pora kwitnienia

Powtarza kwitnienie

Wysokość/szerokość
krzewów
Mrozoodporność

60/60

Informacje
dodatkowe

‘Księżna Helena Radziwiłłowa’ – mieszaniec róży preriowej (R. setigera) i perskiej
(Hulthemia persica). Rodzice (‘The Sun & The Heart’ x ‘Erinnerung an Brod’).
Ekscentryczni rodzice i taka też róża. Jej inność, podobnie jak uroda Księżnej Heleny od
razu przykuwa wzrok. Widoczny jest styl róż angielskich, jednak odmienny niż u róż
Davida Austina. Odróżnia ją niski wzrost oraz wyprostowane łodygi przykwiatowe. Kwiat
bardzo duży w kolorze trudnym do określenia, pomiędzy purpurą i magentą, o silnym i
trwałym zapachu róż damasceńskich. Róża ta jest wybitnie odporna na mrozy i nie
wymaga okrywania na zimę. Liście skórzaste, szarozielone. Kwitnie wcześnie, jako jedna z
pierwszych. Dorasta do 60 cm. Dobrze powtarza kwitnienie.

Odporna na mrozy. Zaliczona do serii ‘Heavy Beauty Roses’

Czy bowiem można lepiej uczcić jakąś osobę, niż dedykując jej różę? A postać założycielki parku
romantycznego w Arkadii pod Łowiczem była wyjątkowa. Mowa tu o księżnej Helenie
Radziwiłłowej. Inteligentnej, błyskotliwej, słynącej z zamiłowania do sztuki.
Swoją życiową pasję zrealizowała, tworząc niezwykłe miejsce osadzone w naturze.
Świątynia Diany, Przybytek Arcykapłana czy Akwedukt to „portale” pozwalające zwiedzającym
przenieść się w inne wymiary. Ze swej urody słynęła na całą Europę. Od wczesnych lat miała siwe
włosy, których biel kontrastowała ze świeżością cery. Ten rzadki typ urody często podkreślała,
wpinając we włosy róże.

Trudne zimy, częste zmiany temperatur, wiatry oraz okresowe susze, oto warunki z jakimi musimy
się mierzyć każdego roku. Z tych powodów apetyt kolekcjonerski często jest limitowany.
To pchnęło mnie do poszukiwań nowych rozwiązań.
Przez ostatnią dekadę w hodowli używałem dzikich róż oraz spokrewnionych z nimi mieszańców.
W efekcie uzyskałem serię róż, którą nazwałem 'Heavy Beauty Roses' - czyli odmian wytrzymałych,
gotowych radzić sobie z niedogodnościami.
'Heavy Beauty Roses' lubią wyzwania i mogą być sadzone w miejscach trudnych.
Rosną tam, gdzie inne odmiany się męczą. Ufam, że spełnią oczekiwania, przynosząc radość oraz
satysfakcję z ich uprawiania.

