
Roseiras Nostálgicas 
Romântico ponto de força da Rosen Tantau 
A seleção das variedades a campo, no norte da Alemanha, 
região de Holstein, sede da Tantau, nos fornece rosas 
nostálgicas de florescimento contínuo saudáveis, robustas, 
com grandes e médias flores perfumadas em cores atraentes. 

AugustaLuise®1 
Uma rosa de sonho com flor da cor contagiante que vai de 
rosa adamascado com esfumaçado ao redor das pétalas 
tendendo ao vermelho ao amarelo. Variedade com 
crescimento robusto e forte, uma das melhores nostálgicas. 
Tipo: rosa nostálgica-nobre 
Diam.flor: 10-12 cm 
Perfume: **** frutado 
Altura: 80-120 cm 
Plantas p/ m2: 4 -5 
Resistência a doenças: *** míldio 

**° pinta preta 
Utilização: em canteiro ou em grupo pequeno, floração 
maciça; jardim perfumado; variedade muito bela de arbusto. 
Particularidade: variedade de forte crescimento com floração 
ininterrupta. 

BERNSTEINROSE®2 
Muito grandes, nostálgicas e cheias flores caracterizam esta 
variedade. A cor é um quente e romântico amarelo queimado. 
A variedade é surpreendentemente resistente e com boas 
defesas às principais doenças de roseiras. 
Brotação precoce e flores com longa duração. 
Tipo: rosa nostálgica-nobre 
Diam.flor: 10-11 cm 
Perfume: **** ervas frescas 
Altura: 50-70 cm 
Plantas p/ m2: 4 -5 
Resistência a doenças: *** míldio 

*** pinta preta 
Utilização: em canteiro ou em grupo pequeno, jardim 
perfumado. 

CANDLELIGHT®3 
Flor nostálgica, grande, cheia e nobre, floresce 
ininterruptamente em uma esplêndida cor amarela ouro. 
Marcante seu intenso perfume. As flores são adaptadas por 
serem cheias se pétalas e mais resistentes a 
chuva.Crescimento muito forte. 
Tipo: rosa nostálgica-nobre 
Diam.flor: 11-13 cm 
Perfume: **** intenso perfume de rosa nobre. 
Altura: 80-100 cm 
Plantas p/ m2: 4 -5 
Resistência a doenças: **° míldio 

*°° pinta preta 
Utilização: em canteiro ou em grupo pequeno, floração 
maciça; 
Reconhecimento: Medalha d’Ouro e Rosa d’Ouro a Baden- 
Baden em 2002. 



NOSTALGIE®4 
A forma repolhuda da flor unida à combinação da cor: branco- 
creme /vermelho, cercada com o intenso perfume a conduz a 
classificação de rosa d’ amor. Sua beleza é um encantamento 
ininterrupto desde jardim até os ramalhetes e vasos. A 
folhagem de cor verde escuríssimo similar ao couro é um 
esplêndido contraste com a cor da flor. Seguramente a rosa 
por excelência. 
Tipo: rosa nostálgica-nobre 
Diam.flor: 8-10 cm 
Perfume: *** intenso. 
Altura: 70-120 cm 
Plantas p/ m2: 4 -5 
Resistência a doenças: **° míldio 

*** pinta preta 
Utilização: em canteiro ou em grupo pequeno, ainda pela 
floração maciça muito bela em arvoreta. 
Reconhecimento: Melhor Rosa/Gag- 2000. Medalha d”Ouro a 
Glashow nem 2002. 

Roseiras Arbustivas 
Ornamentais sempre com reflorescimento contínuo 
Arbustivas de florescimento contínuo têm um crescimento ereto 
que permite o uso como trepadeiras pela suas alturas (120 até 
150 cm), sem as desvantagens de um florescimento tardio 
dependentes em muito do frio e condução difícil destas 
segundas. 
O sortimento de rosas arbustivas é muito variado e podem ser 
de rosa híbrida de chá ou nobre, nostálgica, floribundas. A 
distância de plantio de uma à outra depende muito da 
circunferência da planta quando adulta e do efeito visual que se 
quer alcançar. Por isto se recomenda, às vezes,de 60 a 100 cm. 
Podem, porém, serem plantadas em grupos pequenos de 3 com 
a distância de 50 cm e criarão um atraente ponto de visão no 
seu jardim em 2 ou 3 anos se houver cuidado na poda e 
condução. 

ROKOKO® 5 
Uma roseira que leva ao jardim uma paisagem de fábulas. Uma 
variedade que encanta com suas grandes flores de pétalas 
ligeiramente onduladas. Uma atenção deve ser prestada a 
gradação da tonalidade pastel da flor: um amarelo creme 
ligeiramente rosado. Quando aberta tem uma atraente aparência 
pelo colorido de seu centro. Uma planta de crescimento amplo 
em arbustos com folhagem verde escuro que sobressaem as 
flores claras. Variedade sã, resistente aos rigores do inverno. 
Tipo: rosa arbustiva 
Diam.flor: 8-11 cm 
Perfume: ** 
Altura: 120-180 cm 
Planta /m2: 3 
Resistência a doenças:  *** míldio 

**° pinta – preta 
Utilização: em grupo, como maciço ou em jardins românticos. 
Particularidade: as pétalas de borda onduladas conferem a esta 
variedade um aspecto nostálgico e romântico. 



ROMANZE®6 
Grandes flores de cor de rosa    com folhagem  brilhante verde e 
resistente. Perfumada com odor de rosas típico e grande arbusto 
amplo. 
Tipo: rosa arbustiva 
Diam.flor: 10-12 cm 
Perfume: **odor de rosas 
Altura: 120-150 cm 
Planta /m2: 3( distância de 60 cm). 
Resistência a doenças: *** míldio 

**° pinta – preta 
Utilização: em grupo, como maciça ou isolada bem conduzida 
em podas que a deixe vir com folhagem desde o chão. 

SAHARA® 7 
Uma roseira arbustiva remontante com crescimento viçoso e na 
interessante cor amarela-ouro tendendo ao bronze. É 
particularmente relevante a abundante  floração. 
A planta tem uma folhagem sã, ligeiramente brilhante, abundante 
desde baixo. 
Tipo: rosa arbustiva 
Diam.flor: 8-9 cm 
Perfume:* 
Altura:120-150 cm 
Planta/m2: 3-4 
Resistência a doenças: *** míldio 

*°° pinta preta 
Utilização: em grupo, como tapume ou cerca viva ou 
isoladamente. 
Particularidade: uma variedade de cor especial. 

CITY*FLOR 
www.cityflor.com 
Categoria de roseira com um crescimento forte, robusto, 
baixo,com forma de arco. Quando plantada em  grupo cria 
uma espécie de tapete que recobre o solo e não atinge mais 
de 80 cm. 
As variedades deste grupo são rústicas, sãs e com belas 
flores, ideais para jardins e plantios externos. 
Pode ser usada tanto para jardins privados como para 
públicos pela praticidade da manutenção e rusticidade. 

ASPERIN-ROSE® 8 
Flores grandes formando ramos de cor branca/rosa porcelana 
envolta em uma folhagem verde clara. Tem um forte crescimento 
compacto e amplo que não ultrapassa a altura de 60 cm. No 
segundo ano de vida faz uma cobertura melhor do solo. È uma 
das variedades “City*flor” das mais resistentes as doenças 
fúngicas. Pode-se deixar sem poda em geral. 
Tipo: roseira de cobertura 
Diam.flor: 5-7 cm 
Perfume: - 

Altura: 60-80 cm 
Planta/m2: 3-5 
Resistência a doenças: *** míldio 

*** pinta preta 
Utilização: plantio externo, canteiro, rotatórias. 
Reconhecimento: ADR-Rose 1995 
Particularidade: uma das variedades mais conhecidas no mundo 
pelo florescimento abundante. 



AUSTRIANA® 9 
Roseira de rico florescimento  da cor vermelho sangue, 
absolutamente sã, resistente à chuva, mantendo cor inalterada. 
Sua floração é continua até as primeiras geadas. No segundo 
ano se tem uma melhor cobertura do solo. Uma das melhores 
variedades do grupo “ City *flor” e com característica de não 
exigir poda das flores. 
Tipo: roseira de cobertura 
Diam.flor: 6-7 cm 
Perfume: - 
Altura: 50-60 cm 
Planta/m2: 4 
Resistência a doenças: *** míldio 

**°pinta preta 
Utilização: plantio externo, canteiros. 
Reconhecimento: medalha de ouro em Haag. 

MIRATO® 10 
Roseira “CITY*FLOR” de extrema resistência  e característica de 
não necessitar poda  das flores. Apresenta uma cor rosa intenso 
em seus grandes ramos de flores abundantes. É recomendada 
para uso em grandes paisagens  ou de bordadura em estradas. 
Muito boa resistência ao rigor das estações. Na Alemanha usa- 
se com  seu nome a classificação: “die Robuste”, para indicar 
sua rusticidade. 
Tipo: roseira de cobertura 
Diam.flor: 6-7 cm 
Perfume: * 
Altura: 50-70 cm 
Planta/m2: 4 
Resistência a doenças: *** míldio 

*** pinta preta 
Utilização: plantio externo, canteiros, parques, rotatórias. 
Reconhecimento: rosa ADR no ano 1993, rosa do Ano TGC na 
Inglaterra, Top rose na Holanda. 

RODY® 11 
Roseira  “CITY*FLOR” de  crescimento forte e rústico com flores 
plenas de encantadora cor fúcsia forte. Florescimento  continuo 
e muito resistente onde haja trafico de carros ou  pessoas. 
Crescimento em forte ramos e adaptada para paisagismo público 
e bordas de estradas. Usadas também com suporte em cercas 
ou pendentes em barrancos. 
Tipo: roseira de cobertura 
Diam.flor: 5 cm 
Perfume: - 
Altura: 60-70 cm 
Planta/m2: 3 
Resistência a doenças: *** míldio 

**° pinta preta 
Utilização: plantio externo, barrancos, rotatórias. 
Particularidade: crescimento amplo e robusto. 



SATINA® 12 
Roseira  “CITY*FLOR  que é um melhoramento da variedade 
The Fairy. Crescimento compacto, maciço numa planta robusta e 
bastante  resistente à chuva. Muitas flores em cacho na cor rosa 
claro. Particularmente adaptada para bordaduras e locais de 
trafico. Boa limpeza de flores após fenecimento. 
Tipo: roseira de cobertura 
Diam.flor: 4 cm 
Perfume: ** 
Altura: 30-50 cm 
Planta/m2: 5 
Resistência a doenças: *** míldio 

*** pinta preta 
Utilização: plantio externo,  rotatórias,parques, canteiros e vasos. 
Reconhecimento: rosa ADR no ano 2004 
Particularidade: apreciada em todo mundo 

Roseiras para canteiros 
Roseiras pra canteiros, sobretudo rosas poliantas e floribundas( 
de cachos), crescimento por todo    ano, muitas flores. O 
sortimento  de roseiras para canteiro se distinguem pela 
multitude de cores e pela forma das flores.  A melhor forma de 
colocação destas plantas é em grupo, muito  próximas uma das 
outras, de forma que a folhagem fique unida -  distância de 
plantas de cerca de 30/40 cm, colocação de 6-10 pl/m2). Neste 
grupo também se incluem as variedades Austriana  e Aspirin- 
Rose. 

BLUE PERFUME® 13 
Roseira de flor grande, cheia de pétalas de forma nobre e cor 
violeta  perolado. Florescimento precoce e abundante. 
Crescimento compacto e médio/alto. Folhagem da cor verde 
claro. 
Tipo: roseira de canteiro 
Diam.flor: 8-11 cm 
Perfume: *****intenso 
Altura: 60-70 cm 
Planta/m2: 8-10 
Resistência a doenças: **° míldio 

°°° pinta preta 
Utilização: em pequenos grupos , em vasos. 
Particularidade: variedade para amadores 

DIADEM® 14 
Roseira floribunda conhecida em todo mundo. Rica em bouquets 
cheios de flores de tamanho médio na cor rosa bebê puro. 
Excelente para corte e colocação em vaso. Crescimento 
compacto. 
Tipo: roseira de canteiro 
Diam.flor: 5-6 cm 
Perfume: - 
Altura: 60-100 cm 
Planta/m2: 3-5 
Resistência a doenças: **° míldio 

**° pinta preta 
Utilização: em canteiros, pequenos grupos , em vasos. 
Particularidade: ótima variedade para flor cortada. 



REDDIADEM®15 
Variedade vermelha da conhecida roseira Diedem. Similares 
características. 

DUFTWOLK®16 
Roseira extremamente perfumada tanto que a tradução de seu 
nome é nuvem de perfume. Brotação contínua e 
desenvolvimento precoce. Flores cor rosa coral. 
Tipo: roseira de canteiro 
Diam.flor: 10-12 cm 
Perfume;*****intenso 
Altura; 50-70cm 
Planta/m2:5-8 

Resistência a doenças: **°míldio 
*°°pinta preta 

Utilização: em canteiros, pequenos grupos, 
Particularidades: de renome mundial e florescimento muito 
precoce. 

LAPALOMA®17 
Roseira floribunda ou em cachos com flores de cor branca 
imaculada. A folhagem similar ao couro é verde claro e cria um 
magnífico contraste  do branco puro da flor. A planta tem um 
crescimento compacto, ereto e de altura média. 
Tipo: roseira de canteiro 
Diam.flor: 10-12 cm 
Perfume;* 
Altura; 50-70cm 
Planta/m2:5-7 
Resistência a doenças: **°míldio 

*°°pinta preta 
Utilização: em canteiros, pequenos grupos. 
Particularidades: flor cheia e robusta. 

STADTELTVILlE®18 
Dedicada à cidade de “Eltville” na Alemanha esta roseira de 
flores vermelhas brilhantes, com grande resistência às 
intempéries, tem floração que mantêm a cor inalterada. A 
folhagem é abundante da cor verde escura com brotação 
avermelhada. Crescimento compacto e de média altura. 
0Tipo: roseira de canteiro-floribunda 
Diam.flor: 8-10 cm 
Perfume: - 
Altura; 60-80cm 
Planta/m2: 7-9 
Resistência a doenças: **°míldio 

*°°pinta preta 
Utilização: pequenos grupos em canteiros, para paisagismo 
público. 



Roseiras Pátio 
Muito compactas são também chamadas de rosas anãs, devido 
a sua altura que vai de 30 a 50 cm. São ideais para jardins 
rochosos, bordaduras de canteiros, floreiras e terraços. São 
roseiras muito resistentes e podem ser colocadas a uma 
distância de 30 cm uma da outra, admitindo até 11 plantas p/m2. 
Também tem flores na forma nostálgica e clássica. 

CLEMENTINE®19 
Variedade muito compacta e forte adaptada para 
embelezamento dos canteiros. 
Flores de interessante cor laranja-damasco se arranjam em 
lindos cachos de longa duração. 
Tipo: roseira pátio-anã 
Diam. flor: 5 cm 
Perfume: - 
Altura: 40-60cm 
Planta/m2: 8-11 
Resistência a doenças: ***míldio 

***pinta preta 
Utilização: em canteiros ou pequeno grupo, para vaso. 
Particularidade: floração ininterrupta 

BIEDERMEIER®20 
Variedade de pátio especial e exclusiva. A forma da flor é similar 
as rosas nostálgicas. O crescimento compacto e baixo 
arredondado lhe faz muito uma das mais belas roseiras de pátio. 
Flor mesclada em branco esverdeado com bordas vermelha- 
cereja em ramos nostálgicos. Forma da flor é de copa ou taça e 
de longa duração em vaso. Folhagem verde escura com 
brotação nova avermelhada. 
Tipo: roseira pátio-anã 
Diam. flor: 8-12 cm 
Perfume: - 
Altura: 40-50cm 
Planta/m2: 8-11 
Resistência a doenças: **°míldio 

*°°pinta preta 
Utilização: em canteiros, pequenos grupos, para vaso, flor de 
corte. 
Particularidade: belas em arvoretas, resistentes às intempéries, 
excepcionalmente em vaso. 

SUGARBABY®21 
Uma roseira anã que chama atenção pela sua cor rosa intensa e 
flores de forma nobre e cheias.  Crescimento compacto e 
robusto com rica folhagem. Perfeita para climas um pouco mais 
quentes. 
Tipo: roseira pátio-anã 
Diam. flor: 4 cm 
Perfume: - 
Altura: 30-50cm 
Planta/m2: 8-11 
Resistência a doenças: ***míldio 

**°pinta preta 
Utilização: em canteiros, pequenos grupos e  vasos. 
Reconhecimento: Certificação St.Alban. Grão Bretanha em 1999, 
medalha de Ouro em Baden-Baden e Genf, de Prata à Madri em 
1998, Bronze em Tóquio , 1° prêmio a Paris. 



Roseiras Nobres  ( Híbridas de Chá) 
Botão único e especiais para uso como rosas de corte em vasos. 

ACAPELLA®22 
Flor grande na cor cereja no interior e prata no exterior das 
pétalas.Forma elegante e estrelada. Variedade muito robusta e 
resistente às intempéries. 
Tipo: roseira híbrida de chá 
Diam. flor: 9-10 cm 
Perfume: ***** frutado e intenso 
Altura: 80-110 cm 
Planta/m2: 5-7 
Resistência a doenças: **° míldio 

*** pinta preta 
Utilização: em canteiros, ou pequenos grupos, jardins 
perfumados e flores de corte. 
Particularidade: cor estupenda e perfume destacado 

BARKAROLE®23 
Do laboratório de hibridização da Rosen Tantau surge uma das 
variedades mais conhecidas de todo mundo. Botões da cor 
vermelho-negro que desabrocham em perfeitas flores grandes e 
nobres da cor  vermelha bem escura  aveludada. Adaptada para 
de corte. Planta de crescimento ereto e muito arbustiva  que 
floresce da primavera ao inverno. Folhagem  abundante da cor 
vermelho escuro com nuances avermelhadas. 
Tipo: roseira híbrida de chá 
Diam. flor: 8-11 cm 
Perfume: *** marcante 
Altura: 100-150 cm 
Planta/m2: 5-7 
Resistência a doenças: **° míldio 

*** pinta preta 
Utilização: em canteiros ou pequenos grupos  e flores de corte. 
Particularidade: conhecida também como Taboo ou Grand 
Chateau 

EROTIKA®24 
Flor grande plena de pétalas da cor vermelho escuro sobre 
hastes longas e eretas. Os  botões muito grandes se abrem em 
flores cheias  em forma  nobre. Variedade muito  conhecida e 
demandada. 
Tipo: roseira híbrida de chá 
Diam. flor: 8-11 cm 
Perfume: ****° clássico 
Altura: 100-120 cm 
Planta/m2: 5-7 
Resistência a doenças: **° míldio 

**° pinta preta 
Utilização: em canteiros ou pequenos grupos, jardins 
perfumados e flores de corte. 
Reconhecimento: rosa ADR 1969 
Particularidade: flores com boa resistência. 



FROHSINN®25 
Roseira de flor grande bicolor,  pêssego forte nas bordas com 
amarelo alaranjado. Planta saudável com folhagem verde 
escura. A flor apresenta forte perfume, sendo incluída na linha 
perfumada da Tantau. 
Tipo: roseira híbrida de chá 
Diam. flor: 8-10 cm 
Perfume: ****° frutado 
Altura: 80-100 cm 
Planta/m2: 5-7 
Resistência a doenças: **° míldio 

**° pinta preta 
Utilização: em canteiros ou pequenos grupos, jardins 
perfumados e flores de corte. 

GOLDENMONICA® 26 
Híbrida de Chá na cor amarelo ouro intensa.  As flores  tem 
formato realmente elegante sobre hastes eretas, se prestando 
para serem cortada pela duração em vaso. Crescimento forte e 
florescimento contínuo passando por várias estações do ano. 
Tipo: roseira híbrida de chá 
Diam. flor: 8-10 cm 
Perfume: *°°°° delicado 
Altura: 80-110 cm 
Planta/m2: 5-7 
Resistência a doenças: *°° míldio 

*°° pinta preta 
Utilização: em canteiros ou pequenos grupos e flores de corte. 

HERZASS®27 
Flor Híbrida de Chá clássica  da cor vermelha. Os botões se 
abrem lentamente em maravilhosas flores grandes e cheias de 
pétalas. O vermelho puro das flores não se desbota ao longo da 
abertura. Crescimento compacto da planta. 
Tipo: roseira híbrida de chá 
Diam. flor: 9-12 cm 
Perfume: *°°°° delicado 
Altura: 60-70 cm 
Planta/m2: 6-8 
Resistência a doenças: **° míldio 

*°° pinta preta 
Utilização: em canteiros ou pequenos grupos e flores de corte. 
Particularidade: sugestiva também em arvoreta. 

LADYLIKE®28 
Roseira  híbrida de chá de qualidade superior. Flor 
extremamente  grande e elegante da cor rosa escuro intenso e 
brilhante. A planta cresce vigorosamente e ereta com uma 
folhagem ereta e resistente ao rigores das estações. Muito bela 
para corte no vaso. Com perfume destacado. 
Tipo: roseira híbrida de chá 
Diam. flor: 9-12 cm 
Perfume: ****° marcante 
Altura: 100-150 cm 
Planta/m2: 5-7 
Resistência a doenças: *** míldio 

*** pinta preta 
Utilização: em canteiros ou pequenos grupos, flores de corte e 
jardins perfumados. 
Particularidade: premiada como rosa  mais robusta. 



SISSI®29 
Variedade de rosa híbrida de chá  destacada em todo mundo 
pela cor de suas flores, seu perfume e resistência às doenças. É 
a única no gênero. Flores grandes, clássicas e elegantes na cor 
lilás prateadas adornadas por uma folhagem verde claro. 
Tipo: roseira híbrida de chá 
Diam. flor: 8-10 cm 
Perfume: ****° frisante 
Altura: 80-100cm 
Planta/m2: 5-7 
Resistência a doenças: **° míldio 

*°° pinta preta 
Utilização: em canteiros ou pequenos grupos, flores de corte e 
jardins perfumados. 
Particularidade:  também conhecida como Blue Moon® e 
Mainzer Fastnacht® 

MISSSCHWEIZ® 30 
Variedade  de grandes botões florais brilhantes, na cor vermelho 
escuro. Através do verão a planta lança novos  ramos florais 
complementados com uma folhagem verde saudável. 
Tipo: roseira híbrida de chá 
Diam. flor: 8-10 cm 
Perfume: - 
Altura: 60-90cm 
Planta/m2: 5-7 
Resistência a doenças: **° míldio 

*°° pinta preta 
Utilização: em canteiros ou pequenos grupos, flores de corte. 

MONICA®31 
Variedade de crescimento ereto e forte. Hastes eretas  com 
flores de uma bela cor laranja escuro mescladas com amarelo 
com perfume delicado. Indicada    para corte  e também para 
cultivo profissional. 
Tipo: roseira híbrida de chá 
Diam. flor: 8-10 cm 
Perfume: **°°° delicado 
Altura: 80-100cm 
Planta/m2: 5-7 
Resistência a doenças: **° míldio 

*°° pinta preta 
Utilização: em canteiros ou pequenos grupos, flores de corte. 
Particularidade:  variedade para corte  de área plena. 

OSIANA®32 
Uma das rosas  mais belas do cenário das rosas nobres. Botões 
de forma perfeita sobre hastes longas e eretas  que 
desabrocham em grandes flores plenas da cor champagne e 
cujas pétalas são  de boa resistência. Muito adaptada para corte. 
Tipo: roseira híbrida de chá 
Diam. flor: 8-10 cm 
Perfume: ***°° frutado 
Altura: 100-120 cm 
Planta/m2: 5-7 
Resistência a doenças: **° míldio 

*°° pinta preta 
Utilização: em canteiros ou pequenos grupos, flores de corte. 
Particularidade: também usada como flor de corte. 



POLARSTERN®33 
Variedade líder entre as híbridas de  chá, ela se distingue por 
suas flores grandes e cheias de um branco imaculado. A planta 
é sã e resistente às intempéries. 
Tipo: roseira híbrida de chá 
Diam. flor: 9-11 cm 
Perfume: *°°°° delicado 
Altura: 60-100cm 
Planta/m2: 5-7 
Resistência a doenças: *°° míldio 	  *°° pinta preta 
Utilização: em canteiros ou pequenos grupos, flores de corte. 
Particularidade: rosa do ano na Inglaterra. 	  	  
REBECCA®34 
Roseira com flores cor  amarelo luminoso externo nas pétalas e 
cobre claro na parte interna. As flores se abrem lentamente em 
forma de estrela. Crescimento ereto e abundante da planta. 
Tipo: roseira híbrida de chá 
Diam. flor: 9-11 cm 
Perfume: *°°°° 
Altura: 50-80cm 
Planta/m2: 6-8 
Resistência a doenças: **° míldio 	  **° pinta preta 
Utilização: em canteiros ou pequenos grupos. 
Particularidade:  flor de tonalidade quente. 	  
WHISKY® 35 
Variedade que surpreende pela flor maravilhosa, cheia de 
pétalas, elegante da cor amarelo bronze. Crescimento 
abundante e ereto com brotação  contínua que permite um 
florescimento ininterrupto até o inverno. 
Tipo: roseira híbrida de chá 
Diam. flor: 10-12 cm 
Perfume: ****° intenso 
Altura: 60-80cm 
Planta/m2: 5-7 
Resistência a doenças: °°° míldio 	  *°° pinta preta 
Utilização: em canteiros ou pequenos grupos e jardins 
perfumados. 
Particularidade: cor inimitável. 

Candlelight® 
AugustaLuise® 

Barkarole® 
Duftwolk® 
Polarstern® 
LadyLake® 

Frohsinn® 
Acapella® 
Bernstein-Rose® 
Nostalgie® 

Erotika® 
Osiana® 
BluePerfum® 
Sissi® 


