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                          ROOSID  TEIE  KOLLEKTSIOONI 
 
Tellimised 2017. a.                              
  
Pakume roosisõpradele meie uudisaretisi kui teisi häid roosisorte, mis on meie valikus 
uued. Need roosid on Eesti koduaedadele ja parkidele  sobivad ning läbiproovitud. Kataloogi 
roosid on õiterikkad ja hea tervisega roosi lehehaiguste suhtes. 
  
MEIE UUSIMAD ARETISED  2014. kuni 2016. a.  
FEMINA VALGE DAAM 

  
Sügavroosade täidisõiega väga intensiivse 
lõhnaga põõsasroos. Kõrgus kuni 1,2 m, 
oliivroheliste nahksete lehtedega. 

Haapsalu legendi lumivalgete elegantsete õitega 
peenraroos. Kõrgus kuni 70 cm, suured 
tumerohelised lehed, õrn lõhn 

KULDKROON MARE ROOS 

  
Kuldkollaste, suurte täidisõitega peenraroos, 
antiikroosi südamikuga. Kõrgus kuni 60 cm, 
läikivad tumerohelised õied 

Suurte tihedate roosade õitega peenraroos, 
antiikroosi vormiga. Kõrgus kuni 60cm, nahksed 
tumerohelised lehed, õrn lõhn 
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ANTS LAIKMAA UNISTUS 

  
Helepunaste täidisõitega peenraroos, õites 
valged kiirekesed. Kõrgus 60cm, lehed 
tumerohelised, haiguskindlad 

Erilise vaskkollaste täidisõietega lõhnav 
peenraroos, kõrgus 50cm 
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UUED PAKKUMISED TEIE KOLLEKTSIOONI 
Esitleme siin Teile vähem tuntud aedroose mis pakuvad erilist õieilu tõelisele roosihuvilisele 
 
APRICOT NECTAR COFE ROSE 

  
Kauni maheda aprikoosi - oranži ääristusega 
suureõieline peenraroos. Kõrgus kuni 60cm, 
tumerohelised lehed ja mahe lõhn 

Eksklusiivsed koorekohvi värvi õitega 
peenraroos. Kõrgus kuni 50 cm, keskmiselt 
täidetud õied 

 
 
BRAVISSIMO JUBLEE ROSE 

  
Säravate säravpunaste tohutu suurte kobarõitega 
kõrgem peenraroos. Kõrgus kuni 1,2 m, läikivad 
nahksed lehed, haiguskindel 

Heleroosad tugeva punase äärisega täidisõieline 
peenraroos. Põõsas kuni 1m, rohke õitsemisega, 
kauni lehestikuga. Õrn lõhn 
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NATIONAL TRUST PARTHENON 

  
Veripunaste õiega klassikaline aed nn tordiroos. 
Klassikaline teehübriid kõrgus 60 cm 

Väga kaunite kahevärvilise ääristusega  vana 
teehübriid. Kõrgus kuni 60cm. Õrn mahe lõhn 

 
 
 
RED RUFFLE SUMMER HOLIDAYS 

  
Eksklusiivne tihe punaõieline kuhikroos, 
keerduvate kroonlehtedega. Kõrgus kuni 80cm, 
tihe põõsasvorm 

Ehtne nn helepunane lilleke muinasjutust, 
täidisõis. Kõrgus 60cm. Õrnalt lõhnav armas 
lilleke 
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KORDUVA ÕITSEMISEGA ANTIIKSED BOURBONROOSID 
 
BOULE de NEIGE MARTHA 

  
Kuulus lõhnav antiikne lumepalli roos, õied 
tihedad. Põõsa kõrgus 1m, tihe ja korduva 
õitsemisega 

Eriti kaunite tumeroosade tihedate lõhnavate 
õitega bourboonroos. Põõsas kuni 1,5m, tihe ja 
õitseb ka sügisel. Haruldus! 

 
 
 
Mme ISAAC PEREIRE VARYANT Pargiroos 

  
Suurte roosade tihedate tugeva lõhnaga kõrge 
1,5m. Õitseb korduvalt kuni oktoobrini, tõeline 
aristokraat 

Eriline roosade lihtõitega võimas ja tihe, 
okkaline pargiroos. Sobib piirdeks kui ka hekiks, 
kõrgus 1,5m. Õitseb oktoobris! 
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UUED  PARGIROOSID TEIE KODUAEDA 
 
GOLDBUSCH THE  BISHOP 

  
Kuldkollaste vähetäidetud õitega jaanipäeval 
massiliselt õitsev roos. Pikad väätivad 1,6m  
võrsed. Kannatab - 20 kraadi 

Tumelillade lõhnavate õitega antiikroos. Pikad 
väätivad võrsed. Kõrgus 1,5 m . Kannatab -20 
kraadi 

 
 
 
MORDEN  SUNRISE 

 
Värviliste vähetäidetud õitega väga õiterikas 
põõsasroos. Õitseb jaanipäevast oktoobrini. 
Terve ja vastupidav, Kõrgus 70 cm 
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Juba varasemalt meie valikus olnud sordid: 
GRETE   F LAMORE   F 

  
õied korallkollased, laiuva kasvuga, 
väga õierikas 
 

õied pastellvalged, haiguskindel,  
kõrgus 65cm 

MILONGA    CL PARADISO   S 

  
kirgaspunaste rosettõitega väänroos, 
haiguskindel, kõrgus 2 m 

kirgaspunaste rosettõitega väänroos, 
haiguskindel, kõrgus 2 m 
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PERFECTO   F  

 

 

kirgaspunased kobarõied, haiguskindel, 
kompaktne vorm kuni 75 cm 
 

 

 
 
 
HARULDUSED  ja  AEGUMATUD ROOSIARETISED 
 
Pakume suurepärase valiku väga vastupidavaid ja armsaid aedroose. Need kaunid roosid on 
aastakümneid olnud Eesti roosisõprade lemmikud. Nendes sortides avaldub nii roosiaretuse 
ajalugu kui aianduslik ilu ja erilised õievormid. 
 
 
BACCARA   TH GLORIA DEI   TH 

  
punaste tihedate täidisõitega, roosiajaloo  
haruldus 
 

kuldkollane roosa servaga,  
20. sajandi kuulsaim roos 
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EXCELSA   R ORANGE  TRIUMPH   POL 

  
tumeroosad väikesed täidisõied,  
rambler kuni 4 m 
 

punane madal-laiuv kobarroos, 
talvitub hästi   

LUMIVALGEKE   P CORAL DAWN   CL 

  
valged väikesed mesimagusa lõhnaga õied, 
laiuva kasvuga 
 

roosad suured täidisõied, väänroos, 
korduvõitsev, talub -20 kraadi külma 

NEW   DAWN   CL PERSIAN YELLOW   Dam 
heleroosade õietega, korduvõitsev väänroos, 
hea talvituja 
 

kuldkollaste õitega varaõitsev külmakindel 
pargiroos 
 

HERMAN NEUHOFF  TH HAMBURGER PHOENIX   CL 
tumepunane suureõiline, erakordne lõhnaroos violettpunaste täidisõiega väänroos, 

talub -25 kraadi külma 
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VATERTAG   MIN VEILCHENBLAU   R 

  
helepunane miniroos, kullerkupu õievorm 
 

sirelililla väänroos, rambler, okasteta, 4 m 

SCHNEEPRINZESSIN   S ROTES PHÄNOMEN   Rug H 

  
valgete lõhnavate lihtõitega põõsasroos mustjaspunane  pargiroos, täiesti külmakindel 

 
ROSE GAUJARD   TH STAATSPRÄSIDENT PÄTS   TH 
hõberoosa kirsipunase servaga suured õied, 
talvitub hästi 
 

kollased täidisõied, roosiajaloo haruldus 
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SULTANE   TH WHITE MASTERPIECE   S 

  
kollane tumepunase äärsega õis, 
fantastiline värvimäng 
 

lumivalged täidisõied, 
korduvõitsev põõsasroos 

 
Eritellimisel veel: Utro Moskvõ, Juubel, Talupoeg 
  
 
ANTIIKROOSID, MÕISAROOSID 
 
Pakume Teie aeda vanu ajaloolisi mõisa ja -lossiroose, mis kaunistasid lossiaedu juba sadu aastaid 
tagasi. Need roosid on väga vastupidavad, 1-2 m kasvuga põõsad, enamus ei vaja talvist katmist. 
Pakase korral kuhjatakse lund. 
Õied reeglina lummavalt peene aroomiga ja alustavad õitsemist jaanipäevast kuni kolm  nädalat, 
osa sorte on korduvõitsemisega augustis. 
 
ALBA MAXIMA NAPOLEONI KÜBAR 

  
valge täidisõieline, vähenõudlik, 
talub –30 külma 

roosad lõhnavad täidisõied, 
haruldane “karvane” õienupp 
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APOTHEKA ROSE OLD RED  MOSS 
punased lõhnavad täidisõied,  
vastupidav ja kaunis 
 

punane lõhnav täidisõieline sammalroos 

VIERGE de CLERY REMBRANDT 

  
valged lõhnavad tõidisõied, kõrgus 1,6 m 
nn neitsiroos 
 

purpurroosad täidisõied, lõhnab,  
järelõitsemisega 

CHARLES de MILLS PARVIFOLIA 
veripunased tihedad rosettõied, püstine kasv 
 

violettpunased tihedad rosettõied, sobib hekiks 

SANCHETTI JAQUES CARTIER 

  
purpurvioletsed tihedad lõhnavad õied, 
kõrge põõsas 
 

roosakasvalged lõhnavad täidisõied, 
korduvõitsev 

MUSCOSA ALBA FELICITE de PARMANTIER 
valged lõhnavad täidisõied, 
lõhnanäärmetega sammalroos 
 

heleroosad lõhnavad täidisõied, 
külmakindel,  neitsiroos 
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PELISSON COMTE DE CHAMBORD 

  
roosad lõhnavad täidisõied, 
näärmetega sammalroos 
 

roosad lõhnavad täidisõied, korduvõitsev, 
kõrgus 1 m 

COMMANDANT de BEAUREPAIR ROSE de RESHT 

  
punased kaunid kobarõisikud, järelõitsemisega veripunased tugeva lõhnaga täidisõied, 

korduvõitsev 
 

MME HARDY NEVADA 
lumivalged lõhnavad täidisõied, 
keskmise kasvuga 

valged keskmiselt täidetud õied, 
korduvõitsev 
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MME PLANTIER BLANCH FLEUR 

  
valged lõhnavad täidisõied, 
laiuva kasvuga 1,4 m 
 

valged lõhnavad täidisõied,  
hea külmakindlus 

BLUSH DAMASK TRIGINTIPETALA 

  
violettroosad lõhnavad täidisõied, 
hea külmakindlus 
 

kuulus roosa õliroos, vastupidav 

TUSCANY SUPERB  
tumepunased lõhnavad õied, huvitav õievorm  
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VÄHENÕUDLIKUD AEDROOSID, ILUSAD, TALVITUVAD HÄSTI 
 
Pakume selles rühmas aedroose mis on aastakümeid Eestimaa aedades kaunilt õitsenud. 
Samuti üleelanud karmid talved minimaalse hooldusega mida ei saa öelda enamuse 
uusaretiste kohta. Milleks osta iga kevad uusi istikuid kui need roosid püsivad 20 aastat! 
 
Peenrasse :  
          
BONICA FIRE KING 

  
heleroosade õitega, laiuv  kasvuvorm, 
haiguskindel 
 

kirgaspunased õisikud, rikkalikult õitsev, 
püstise kasvuga 

FLORENCE LUMIVALGEKE 

  
tumeroosad suured nn vanamoodsad õied, 
lõhnab tugevasti 
 

valged tihedad pisikesed rosettõied, lõhnab. 
Laiuva kasvuga 

DENISE  
rohekasvalged väikesed lõhnavad täidisõied, 
madala tiheda kasvuga 

 

 
Murus toestusega või väänroosina võreseinal: 
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HAMBURGER PHOENIX ILLUSION 
violettpunased täidisõied, haiguskindel, 
kõrgusega kuni 2 m 
 

violettpunased lõhnavad täidisõied,  
kõrgusega 2 m 

LEVERKUSEN NEW DAWN 
sidrunkollased lõhnavad täidisõied,  
kasvuga kuni 2 m 
 

heleroosad täidisõied, väga õierikas,  
kõrgus kuni 2 m 

PARKDIREKTOR RIGGERS  
kirgaspunased suured avatud õied,  
väga õierikas, kõrgus 1,5 m 

 

 
 
 
SUUREÕIELISED PEENRAROOSID TEIE AEDA 
 
Pakume täidisõielisi kobarõisikus (floribunde - F), lõikeõite tüüpi täidisõielisi (teehübriide - 
TH) kui ka nn uusantiiksete õievormiga peenraroose (tuntud ka nn inglise kui romantika või 
nostalgiliste jt rooside nime all). Need roosid on korduva õitsemisega ja vajavad talveks 
katmist.  
 
Kobarõitega peenraroosid,  floribundid 
 
ASTRID LINDGREN EUROPEANA 

  
roosad keskmised täidisõied,  
põõsad kõrge kasvuga, terved 
 

tumeroosad avatud suured õied, õierikas, 
kuhikja kasvuga 
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HEINRICH SIESMAIER PETITO 

  
säravad oranžpunased õisikud,  
õitseb rikkalikult, kõrge kasvuga 
 

kuldkollane, avatud täidisõied, 
läikiv lehestik 

ROSENDAL ROSENBURG 

  
korallroosad suured avatud õied, 
väga õierikas roos 
 

roosad tihedad nn inglise roosi õied,  
kompaktse kasvuga 
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RUMBA SEXY REXY   

  
tumekollased punaka äärisega tihedad õied, 
kompaktse püstise kasvuga 

roosad õisikud, õitseb rikkalikult, 
püstine ja kõrgema kasvuga 

 
 
 
Suureõielised peenraroosid, teehübriidid  
 
ALEXANDER ARTHUR BELL 

  
kirgas oranžpunane pilgupüüdja aias kuldkollane lõhnavate õitega, tugeva kasvuga 

 



Rosmakor OÜ 2017 
 
 
 
 
BACCARA BELLEVUE 

  
veripunased tihedad õied, sobib vaasi, 
ajalooline tipproos, talvitub hästi 

kaunid tumekollased õied, lõhnab, 
kaunis lehestik 
 

CARIBIA CARITA 

  
kollase-punase triibulised õied, kaunis vaadata, 
eriline roos 

suured vanaroosad õied, väga dekoratiivne 
roos 
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CARTE BLANCHE CONDESA de SASTAGO 

  
lumivalged keskmiselt täidetud õied, 
tore peenraroos 
 

kroonlehe üks pool kollane ja teine 
heleroosakas, ajalooline iludus aias 

DARLING DORIS TUSTERMAN 

  
kollakasvalged eriti pidulikud õied, lõhnab, 
eriti armas roosike igas aias 
 

oranžpunaste õitega, eriti hinnatud värvi 
poolest, pruunid võrsed 
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EUROSTAR FLORENCE 

  
tumekollased nn vanamoodsad õied, 
kaunis lehestik 
 

suured lillakasroosad antiiksed õied, 
tugev lõhn ja suurepärane talvituja 

GLORIA DEI INTRIQUE 

  
võrratu kollane 20. saj. kuulsaim roos 
 

suurte tumelillade õiega lõhnaroos 

GLÜCKSTERN KARNEOL ROSE 
võrratud valged antiikõied avatud rosettides, 
kõrgema kasvuga 
 

mustjaspunased täidisõied, käharad põõsad, õied 
seisavad hästi 

LILA WUNDER MARGARET 
sirelisinised suured lõhnavad õied, 
hea lõhnaroos koduaeda 

hõberoosad aeglaselt avanevad lõikeõied, 
seisavad hästi vaasis 
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ISABEL KONFETINO 

  
tumepunased antiiksed õied rosettis, 
tugeva püstise kasvuga 
 

suured kuldkollased punase äärisega õied, 
eriti kaunis vaatlemisel 

LEGENDE MILDRED 

  
tumepunased, klassikalised täidisõied, 
kõrgema kasvuga 
 

sügavad sametised tumepunased õied, 
lõhnavad, sobib vaasi 

PICCADILLY QUEEN ELISABETH 
suured kollased õied punase randiga, 
ajalooline teehübriid 
 

tumeroosad täidisõied, kõrge püstise kasvuga  
ja vastupidav roos 

RED VELVET  
suured mustjaspunased klassikalised õied, 
kõrge kasvuga 
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NORDSTAR ROY BLACK 

  
suured rohekasvalged täidisõied, 
põõsas kõrgema kasvuga 
 

valged väga suured õied, kaunis lehestik 

SECRET SULTANE 

  
heleroosad klassikalised õied roosa äärisega, 
võrratu lõhnaroos 
 

tumekollased punase äärisega õied,  
klassikaline vorm, ajalooline iludus 

SOLE MIO  
kuldsed suured rosettõied, kõrge kasvuga 
ja helerohelise lehestikuga 
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SUNBLEST TOURNAMENT of ROSES 

  
kollased suured õied, lõhnavad , 
tumerohelised lehed 
 

tumedad korallroosad õied , püstise kasvuga 

VARIETY CLUB WHITE MASTERPIECE 

  
roosa-kollase- punase värvimäng , ilus õievorm, 
põnev roos 

lumivalged suured õied, tumeroheline lehestik, 
kõrge kasvuga 
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PINNAKATJAD ja MINIROOSID 
 
FLEURETTE PINK FLOWER 

  
roosad avatud lihtõied, rikkalik õitseja  
ja talvitub hästi 
 

tumeroosat väikesed õiekobarad, 
õitseb kahes laines 

SWEET ROSEA The FAIRY 

  
tumepunased lihtõied heleda “silmaga”, 
talvitub hästi 

roosad väikesed õied tihedates kobarates, 
visa roos 
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TOSCANY   VATERTAG 

  
erksad oranžpunased väikesed õied, 
sobib hästi potti 
 

oranžpunased kullerkupu õiekesed, 
imearmas roosike 

VOLARE  

 

 

kirgaspunased pooltäidetud kobarõied, 
tugeva laiuva kasvuga 
 

 

DENISE GASSEGRAIN WHITE COVER 
valged tihedad väikesed täidisõied, 
lõhnavad, visa roos 

valged väikesed õied kobaras, 
õitseb kahes laines 
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VÄÄNROOSID 
 
ALCHIMIST EXCELSA 

  
tumekollased tihedad rosettõied, lõhnavad, 
tugeva kasvuga 

tumeroosad pisikesd kobarõied, 
õitseb 3 nädalat, kõrgus 4 m 
 

CLIMBING QUEEN CORAL DAWN 

  
tumeroosad pooltäidetud õied, õitseb 3 nädalat, 
kasv 4 m 
 

korallroosad väga suured õied, korduvõisev, 
hea talvituja 

LYKKEFUND POHJANTÄHTI 
helekollased väikesed õied, õitseb 3 nädalat, 
vastupidav, kuni 4 m 

valged lihtõied, õitseb kevadsuvel, külmakindel 
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CASINO DON JUAN 

  
kuldkollased väga suured õied, tugeva lõhnaga, 
korduvõitsev 
 

mustjaspunased kaunid õied, korduvõitsev, 
kasv kuni 2 m 

FLAMMENTANZ ROTE FLAMME 

  
leekpunased täidisõied, õitseb 3 nädalat,  
kasv 4 m 

tumepunased täidisõied, õitseb 3 nädalat, 
kõrgus 3 m 
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KATHARINA Von BORA SUTTERS GOLD 

  
violettroosad keskmised täidisõied, 
korduvõitsev, kuni 2 m 

tumekollased lõhnavad väärisroosi õied, 
korduvõitsev 
 

VEILCHENBLAU  

 

 

violett sirelivärvi väikesed õiekobarad, 
õitseb 3 nädalat, kuni 3 m 
 

 

LYKKEFUND SYMPHATIE 
helekollased väikesed õied, õitseb 3 nädalat, 
vastupidav, kuni 4 m 
 

tumepunased väärisõied, lõhnab, 
korduvõitseja, kuni 3 m 

POHJANTÄHTI  
valged lihtõied, õitseb kevadsuvel, külmakindel  
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PARGIROOSID 
 
 
ARNO BAYREUTH 

  
tumekollased suured lõhnavad õied, 
haiguskindel, vajab talvist katet 
 

tumekollased suured täidisõied roosa servaga, 
vajab talveks katmist 

BLOSSOMTIME CHIANTI 

  
tumeroosad nn portselaniroosi õied, 
ilus vorm, vajab talvist katmist 

violetsed tihedad rosettõied, õitseb kevadsuvel, 
vajab kerget katmist 
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Dr ECKENER GUNA 

  
tumekollased pooltäidetud suured õied, 
korduvõitseja, vajab katmist 

violettroosad täidisõied, õitseb kahes laines, 
külmakindel 
 

JOHN CABOT LAC MAJEAU 

  
violettroosad täidisõied, korduva õitsemisega, 
vajab kerget talikatet 
 

valged täidisõied, lõhnab, korduvõitseja, 
külmakindel 

HANSA LYDIA FREIMANE 
violettpunased täidisõied , lõhnab, 
korduvõitseja, külmakindel 

violettroosad suured õied, lõhnab, 
korduvõitseja 
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LYDIA ORGULASE ROOS 

  
oranžpunased täidisõied, kerge lõhn, 
korduvõitseja, vajab kerget talikatet 

violettroosad suured täidisõied, sügisel õitseb 
tagasihoidlikult, külmakindel 
 

PARADISO PARSLA 

  
violettroosad antiikrosetid, kerge lõhn, 
laiuv, korduvõitseja, vajab katmist 

valged vähetäisetud õied, korduvõitseja, 
hekiroos 
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RITAUSMA ROTES PHÄNOMEN 

  
heleroosad pooltäidetud õied, okkaline, 
korduvõitseja, sobib hekiks 
 

tumedad violettpunased täidisõied, 
korduvõitseja, külmakindel 

SCHNEEPRINZESSIN ZAIGA 

  
valged lihtõied, tugeva lõhnaga, 
õitseb ülirikkalikult, kerge talvekate 

tumeroosad pooltäidetud õied, 
õitseb rikkalikult, sobib hekiks, külmakindel 
 

THERESE BUGNET 

 

õied tumeroosad, suured täidetud, 
lopsaka kasvuga, korduvõitsev, talvekindel 
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EESTIS  ARETATUD  ROOSID 
 
Pakume Teile suures valikus Eestis aretatud nii vanemaid kui uuemaid aretisi.  
 
AUDRU ELSEGOLD 

  
valged väikesed  tugeva lõhnaga õied, 
laiuv polüantroos, vastupidav 
 

kollased täidisõied, 
keskmise kõrgusega floribundroos 

GRETE ILON WIKLAND 

  
korallkollane kobarõieline floribund, 
haiguskindel ja talvitub hästi 

roosade suurte rosettõitega floribund, 
hea peenraroos 
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INGLI PUUDUTUS IRA PRINTS 

  
sirelilillade õiega täidisõiline floribund, lõhnav 
 

kirgaspunane suureõiline floribund, peenraroos 

JUUBEL KANKAAN 

  
violettroosade õitega teehübriid, 
sobib lõikeroosiks 

kirgas punaste õitega floribund, 
alumine kroonlehe pool heleroosa 
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KATI KODU JA AED 

  
tumepunane vähetäidetud õitega floribund, 
vastupidav 
 

violettpunaste täidisõitega floribund 

KOIT KURISTA 

  
tumeroosadse suurte õitega floribund, 
hea talvituja ja õierikas 
 

väikeste roosakaspunaste kobarõiega 
põõsasroos, kuni 1 m 



Rosmakor OÜ 2017 
 
LAMORE LIISI 

  
pastellvalgete täidisõitega haiguskindel 
floribund, rikkalik õitseja 
 

roosade lihtõitega floribund, rikkalik õitseja 
haiguskindel 

MAAKODU ROOS MATI 

  
suurte hõberoosade rosettõitega põõsaroos, 
kasvuga 1,2 m 

suurte kuldkollaste õitega teehübriid, 
vajab korralikku talvekatet 
 



Rosmakor OÜ 2017 
 
 
 
MILONGA PALMSE 

  
kirgaspunaste avatud rosettitega väänroos, 
haiguskindel, õitseb rikkalikult 

lumivalgete täidisõitega pargiroos, 
vajab keskmiselt talvekatet 
 

PARADISO PERFECTO 

  
tumeroosade keerduvate rosettõiega põõsasroos, 
haiguskindel 

säravate tumepunaste õitega floribund, 
haiguskindel ja püstise kasvuga 



Rosmakor OÜ 2017 
 
 
PEAMINISTER SAVISAAR ÜLO 

  
korallkollaste täidisõitega teehübriid, 
kompaktse kasvuga 

mustjaspunane floribund, peenraroos 

 


