
Vrtnica 'Acapella' 
Rosa 'Acapella' 

 
(Žlahtnitelj: Hans Jürgen Evers za Rosen 

Tantau) 

12,00 € 
 

MOČAN VONJ IN ELEGANTNI CVETOVI! 
 

Raščava, visoka in pokončno rastoča hibridna čajevka z zelo razvejenimi 

poganjki. Cveti skozi celo sezono. Cvetovi so zelo veliki (8-12 cm 

premera), zelo polni (26-40 cvetnih listov), dvobarvni, zelo elegantni in 

primerni za rezano cvetje. Osnovni roza barvi se pridružuje srebrnkast 

pridih. Razvijejo se večinoma posamično iz podolgovatih, koničastih 

popkov in imajo močan vonj. Listi so veliki, polbleščeči, temnozeleni. 
 

Odporna na dež, plesen in črno pegavost, nekoliko manj pa na mraz. 

Dobitnica nagrade Silver Den Haag na Nizozemskem leta 2007. 
 

↑ 80 – 120 (150) cm, ↔ 80 - 120 cm 

☼,  junij - september,  

Vzpenjava vrtnica 'Amadeus' 
Rosa 'Amadeus' 

 
(Žlahtnitelj: Kordes) 

12,00 € 
 

DOBITNICA ŠTEVILNIH ODLIČIJ! 
 

Raščava vzpenjava vrtnica z zelo razvejenimi poganjki. Cvetovi so polni, 

živo krvavo rdeči, svetleči in do 8 cm veliki. Cveti skozi celo sezono in je 

zelo zdrava. 
 

Na mednarodnih tekmovanjih je prejela več zlatih odličij: leta 2004 v 

Haagu, Ženevi in Parizu, leta 2005 v Lyonu in leta 2007 v Hradcu Králové. 
 

↑ 250 cm, ↔ 90 - 120 cm 

☼,  junij - september 

Vzpenjava vrtnica 'Casino' 

Rosa 'Casino' 

 
(Žlahtnitelj: Samuel Darragh McGredy IV) 

12,00 € 
 

ENA NAJBOLJŠIH RUMENIH VZPENJAVK ZA STEBRE! 
 

Križanec med vzpenjavko z velikimi cvetovi 'Coral Dawn' in hibridno čajevko 

'Buccaneer'. Zdrava, raščava vzpenjavka z močnim poganjki, znana tudi kot Gerbe 

d'Or in Macca, ki je nekoliko manj odporna na mraz, zato ji najbolj ustrezajo topla 

rastišča. 
 

Cveti skozi celo sezono, v ponavljajočih se valovih. Živo rumeni popki se odprejo 

v velike cvetove (premer 11 cm) svetlo rumene barve. Ima srednje močan do 

močan vonj. Cvetovi so polni (17-25 cvetnih listov). Listi so bleščeči, temnozeleni. 
 

Primerna za rezano cvetje, ena najboljših rumenih vzpenjavk za stebre. Dobitnica 

zlate medalje na razstavi Kraljevega združenja ljubiteljev vrtnic (RNRS) v Veliki 

Britaniji leta 1963. 
 

↑ 300 - 400 cm, ↔ 250 cm 

☼,  junij - november,  



Vzpenjava vrtnica 'Cesar' 

Rosa 'Cesar' 

 
(Žlahtnitelj: Meilland, 1993) 

12,00 € 
 

ZDRAVA IN PRILJUBLJENA ROMANTIČNA VRTNICA! 
 

Vrtnica Cesar, posvečena francoskemu kiparju Césaru Baldacciniju, je 

nižja, manj bujno rastoča vzpenjavka z velikimi (7-10 cm) zelo polnimi 

(40-60 cvetnih listov), rahlo dišečimi grozdi cvetov edinstvene barve z 

nazobčanim robom. Cvetovi so smetanasto rumeni z rožnato sredino. 

Zunanji cvetni listi so po zunanji strani spodaj rumeno obarvani, notranji 

pa so po notranji zgornji strani obarvani karminasto roza. 
 

Je zdrava in priljubljena romantična vrtnica primerna za obraščanje 

stebrov, registrirana z imenom Meisardan. 
 

↑ 200 - 300 cm, ↔ 80-120 cm 

☼,  maj - oktober,  

Grmasta vrtnica 'Concerto' 
Rosa 'Concerto' 

 
(Žlahtnitelj: Meilland) 

12,00 € 
 

ROMANTIČNA! 
 

Lepa, romantična vrtnica z nizko, pokončno razrastjo in povešavimi, 

skorajda netrnatimi poganki. Bledorumene do marelične oz. oranžnordeče z 

roza pridihom, srednje velike (5-7 cm), polne (26 - 40 cvetnih listov) in 

rahlo dišeče cvetove odlično poudarjajo majhni, bleščeči, usnjati 

temnozeleni listi. Cveti od junija do septembra. Odporna je na dež, plesen 

in črno pegavost. 
 

↑ 60-100 cm, ↔ 90 cm 

☼,  junij - september 

Grmasta vrtnica 'Don Juan' 
Rosa 'Don Juan' 

 
(Žlahtnitelj: Jackson & Perkins) 

12,00 € 
 

ENA IZMED NAJBOLJ ISKANIH VRTNIC! 
 

Visoka, plezava lepotica z močnimi in trdnimi poganjki, je odporna na 

bolezni, z izjemo plesni. Njeni bržunastordeči cvetovi imajo močan rožnat 

oz. čajni vonj. So precej veliki (8-10 cm) in polni (26-40 cvetnih listov), 

uporabni tudi za rezano cvetje. Razvijejo se iz ovalnih, koničastih popkov. 

Cveti od maja pa do zmrzali. Listje je temno zeleno, svetleče in kožnato. 
 

↑ 250-400 cm, ↔ 100 cm 

☼,  maj - zmrzali 



Grmasta vrtnica 'Eden Rose' 
Rosa 'Eden Rose' 

 
(Žlahtnitelj: Meilland) 

12,00 € 
 

ODPORNA NA BOLEZNI! ZELO PRILJUBLJENA 
 

Vrtnica 'Eden Rose' (= 'Pierre de Ronsard') je visok rožni grm, ki ga je 

možno vzgajati tudi kot plezalko. Ker se težke cvetne glave povešajo, je 

priporočljivo, da jo vzgajamo ob opori. Razrašča se pokončno in grmičasto, 

poganjki so zelo čvrsti in gosti, skorajda brez bodic, listi pa veliki in rahlo 

bleščeči. Primerna je tudi za vzgojo v loncih in odlična za rezano cvetje. 

Cvetovi so veliki (10 cm), zelo polni (55-60 cvetnih listov) in običajno 

posamično. Odpirajo se počasi in se ne razprejo popolnoma. Barva se 

starostjo spreminja. Sveže odprti so krem bele barve z rdečkastimi toni v 

sredini cveta in na robu cvetnih listov, s starostjo pa se obarvajo v različne 

odtenke rožnate. Imajo nežen sladek vonj. 
 

Dobro prenaša vročino in dež in je zelo odporna na bolezni. Zaradi 

odpornosti in nostalgične lepote, je zelo znana in priljubljena. Leta 2006 je 

bila izbrana za najbolj priljubljeno vrtnico na svetu (nagrada World's 

Favourite Rose) in vpisana v dvorano slavnih vrtnic (Rose Hall of Fame). 
 

↑ 100-350 cm, ↔ 100-180 cm 

☼,  junij - september 

Vzpenjava vrtnica 'Elfe' 

Rosa 'Elfe' 

 
(Žlahtnitelj: Hans Jürgen Evers za Rosen 

Tantau, 2000) 

12,00 € 

POSEBNOST MED NOSTALGIČNIMI VRTNICAMI – 

ZELENKASTI CVETOVI! 
 

Elfe je posebna, nova vzpenjavka, posebnost med nostalgičnimi vrtnicami, 

znana tudi kot Francine Jordi, L'Alcazar, Pride of Venus in Tanelfe. Najbolj 

ji ustreza toplo in zelo sončno rastišče. 
 

Je trpežna in zdrava bujno cvetoča vrtnica s prijetnim sadnim vonjem, 

nenavadne zelenkasto-slonokoščene barve. Ogromno število cvetov se 

pojavlja v zaporednih valovih, posamezni cvetovi pa so veliki (10-11 cm), 

zelo polni (40-50 cvetnih listov) in zelo obstojni, zato je primerna tudi za 

rezano cvetje. Listi so kožnati, bleščeči in temnozeleni. 
 

↑ 250-300 cm, ↔ 80-100 cm 

☼,  junij - november,  

Vrtnica 'Frederic Mistral' 
Rosa 'Frederic Mistral' 

 

 
(Žlahtnitelj: Meilland) 

12,00 € 

ZELO DIŠEČA! ZELO PRILJUBLJENA! 
 

Vrtnica 'Frederic Mistral', imenovana tudi 'The Children's Rose' in registrirana 

z imenom 'MEItebros' je zelo priljubljena hibridna čajevka, ker je kvalitetna in 

dobro rastoča. Cveti v ponavljajočih se valovih skozi celo sezono od junija do 

septembra z velikimi (10 cm), močno polnjenimi (40-45 cvetnih listov) in lepo 

dišečimi cvetovi z močnim vonjem po citrusih. 
 

Močno vrstnati cvetovi svetlo roza barve so posamični ali v maloštevilnih 

socvetjih in zato je ta grmasta romantična sorta poleg sajenja v vrt primerna 

tudi za rezano cvetje. Raste krepko in pokončno do višine 185 cm. Ima 

nekoliko bleščeče, velike liste temno zelene barve in je skoraj brez trnjev. 

Odporna je na bolezni, a občutljiva na dež. Zelo je odporna tudi na nizke 

temperature (prenese tudi temperature nižje od -20°C), novo rast pa je 

spomladi pa je potrebno zaščititi pred pozebo in dobro obrezati. Ustreza ji 

sončna lega. Je splošno zelo priljubljena in prejemnica več nagrad in priznanj 

za najbolj dišečo vrtnico. 
 

↑ 120 - 185 cm, ↔ 80 - 100 cm 

☼,  junij, september,  



 

Vrtnica 'Gloria Dei' 
Rosa 'Gloria Dei' 

 
(Žlahtnitelj: Francis Meilland) 

12,00 € 

VELIKI IN DIŠEČI DVOBARVNI CVETOVI! 
 

Vrtnica 'Gloria Dei' je hibridna čajevka, ki je bila žlahtnjena že leta 1935 in je 

srednje do visoke grmaste rasti (120-200 cm) z dokaj gostimi in močnimi trni. 

Cvetovi so zelo veliki (12-15 cm), srednje močno polnjeni (26-40 cvetnih listov), 

rumene barve z roza robom. Imajo srednje močan do močan vonj in spominjajo na 

cvetove potonike. Cveti v ponavljajočih se valovih skozi celo sezono. Je krepka 

sorta, odporna na nizke temperature in zmrzali, prenese pa celo temperature nižje 

od -20°C. Na bolezni je povprečno odporna. Najbolj ji ustreza sončna lega. 

Primerna je za rezano cvetje, lahko pa jo posadimo tudi v lonec. 
 

Prejela je več nagrad, prvi med njimi že leta 1942 v Franciji (zlato medaljo in 

prizanje za najlepšo vrtnico Francije v Lyonu). Je dobitnica zlate medalje leta 1947 

v Ameriki in leta 1999 nagrade za najlepšo rumeno vrtnico v Montrealu. Svetovno 

združenje društev ljubiteljev vrtnic (World Federation of Rose Societies = WFRS) 

ji je leta 1976 podelilo nagrado najbolj priljubljene vrtnice na svetu in jo vpisalo v 

dvorano slavnih vrtnic (Rose Hall of Fame). Poznana je tudi pod imenoma 'Peace' 

in 'Gioia', njeno prvotno in veljavno ime pa je 'Madame A. Meilland' po materi 

žlahtnitelja – gospe Antoine Meilland. 
 

↑ 120-200 cm, ↔ 90 cm 

☼,  cela sezona,  

Vzpenjava vrtnica ' Golden Gate' 

Rosa 'Golden Gate' 

 
(Žlahtnitelj: Kordes) 

12,00 € 

 

VONJ PO CITRUSIH IN IZREDNA ODPORNOST! 
 

Raščava vzpenjava vrtnica. Cvetni popki so koničasti in se razprejo v polne 

cvetove temno zlate barve, s starostjo pa prehajajo od živo zlato rumene 

barve do krem rumene barve. Cvetovi so veliki 7 do 10 cm in pridejo 

čudovito do izraza na zdravih, usnjatih listih temno zelene barve. Cveti 

skozi celo sezono, ima dekorativne plodove in je zelo zdrava. Ima prijeten 

saden vonj po citrusih. Primerna je tudi za rezano cvetje. Odporna je na 

bolezni in na dež. 
 

Na mednarodnih tekmovanjih je prejela več odličij: leta 2006 certifikat 

ADR za izjemno odporne vrtnice, leta 2006 zlate medalje v Baden-Badnu, 

Rimu, Kortrijku, Ženevi in leta 2008 zlate medalje v Belfastu in Dublinu. 
 

↑ 250 cm, ↔ 120 cm 

☼,  junij - september 

Vrtnica 'Gräfin Diana' 
Rosa 'Gräfin Diana' 

 
(Žlahtnitelj: Tim Hermann Kordes) 

12,00 € 

PRIJETEN SADNI VONJ IN IZREDNA ODPORNOST! 
 

pokončno rastoča hibridna čajevka. Skoraj črni koničasti popki se odprejo v razkošne 

cvetove v odtenkih bordo rdeče, temno rdeče in vijolično rdeče barve. Cvetovi so veliki (8-

12 cm) in polni (65-70 cvetnih listov). Imajo prijeten, vendar močan sadni vonj, ki je preplet 

vonjev citrusov, breskev, mirte in medu. Najbolj intenziven je opoldan in zvečer. Ima velike 

polsijoče temno zelene liste s petimi lističi. Primerna je za rezano cvetje. Zelo zdrava vrsta, 

odporna proti boleznim, tudi pegavosti in pepelovki. 
 

Sorta je bila poimenovana v čast grofice Diane Bernadotte na cvetnem otoku Mainau (na 

Bodenskem jezeru) junija 2012. Registrirana je z imenom 'KORdiagraf', poznana pa tudi 

pod imeni 'Burgundy Panarosa', 'Comtese Diana', 'Dark Desire', 'Madame de Montespan' in 

'Royal Parfuma'. Leta 2014 je prejela certifikat ADR za odporne sorte vrtnic in osvojila 

številne nagrade na mednarodnih tekmovanjih, med drugimi tudi nagrado za najbolj dišečo 

vrtnico leta 2016 v Avstraliji in leta 2018 v Haagu. 
 

↑ 135 cm, ↔ 100 cm 

☼,  julij - oktober,  



Vzpenjava vrtnica 'Graham Thomas' 

Rosa 'Graham Thomas' 

 
(Žlahtnitelj: David Austin) 

12,00 € 

ENA NAJBOLJ ZNANIH IN PRILJUBLJENIH VRTNIC! 
 

'Graham Thomas' je ena najbolj znanih in najbolj priljubljenih angleških vrtnic na 

svetu. Leta 2000 je dobila priznanje Henry Edland medal za prijeten vonj, leta 

2009 pa ji je Svetovno združenje društev ljubiteljev vrtnic (World Federation of 

Rose Societies = WFRS) podelilo nagrado najbolj priljubljene vrtnice na svetu in jo 

vpisalo v dvorano slavnih vrtnic (Rose Hall of Fame). 
 

Ima velike, čašasto oblikovane cvetove zlato rumene barve, ki so pri nas pogosto 

bolj pastelno rumeno obarvani. Ker ima močne, dolge poganjke, pokončno rast, 

prijeten vonj in cveti večkrat letno, je odlična plezalka, ki pa ima pri nas pogosto 

bolj grmasto razrast. Ima prijeten svež vonj po čaju. Je zelo zdrava. 
 

↑ 150 cm (grm), 3 m (vzpenjalka) 

☼,  junij - september,  

Vzpenjava vrtnica 'Jasmina' 
Rosa 'Jasmina' 

 
(Žlahtnitelj: Tim Hermann Kordes, 2005) 

12,00 € 

ODLIČNA, ZDRAVA ROMANTIČNA VZPENJAVKA! 
 

Odlična, zdrava, grmasta vzpenjavka z romantičnimi srednje velikimi (6-10 

cm), dišečimi, močno polnimi (70-75 cvetnih listov) cvetovi v prelivajoči se 

svetlo roza do svetlo vijolični barvi, ki se zavijejo v velikih grozdih iz okroglih 

cvetnih popkov. Cveti zelo bujno, skozi celo sezono, v ponavljajočih se 

valovih. Vonj je prijeten, sladek in saden. Razvije veliko stranskih poganjkov. 

Registrirana je z imenom Korcentex. Odporna je tako na črno pegavost kot tudi 

na pepelovko. Primerna za rezano cvetje, za grede in stebre. 
 

Na mednarodnih tekmovanjih je prejela več odličij: leta 2006 certifikat ADR za 

izjemno odporne vrtnice in nagrado v Nantesu, leta 2008 srebrno medaljo v 

Kortrijku in 3. mesto v Lyonu, leta 2012 pa certifikat odličnosti v Avstraliji. 
 

↑ 200 - 250 cm, ↔ 100-120 cm 

☼,  junij - september,  

Vrtnica 'Kaikyo' 
Rosa 'Kaikyo' 

 
(Žlahtnitelj: Shunsuke Takeuchi, Keisei 

Rose Nursery) 

12,00 € 
 

JAPONSKA SORTA, ZELO ODPORNA NA DEŽ! 
 

Hibridna čajevka s svetlo limonino rumenimi do zelenkastimi cvetovi, katerih 

barva bledi proti robu do smetanasto bele. Staranjem cvetov barve prehajajo v bolj 

rumenkaste odtenke. Cveti v ponavljajočih se valovih skozi celo sezono. Na 

prevešajočem se grmu, visokem 150-160 cm, se razvije 26 – 40 zelo polnih cvetov 

(več kot 100 cvetnih listov). Njeni veliki (10 cm) cvetovi izgleda klasičnih starih 

vrtnic imajo rahel do zmeren vonj po čaju s svežim pridihom citrusov. 
 

Zaradi gostote cvetnih listov se manj poškodujejo, umažejo in ne odpadejo hitro. 

Posledično so dolgotrajni ter odporni na dež in vročino. Posebnost je, da se bujno 

in lepo odprejo tudi ob dežju. Primerna je za saditev v grede. Najbolje uspeva na 

zmerno vlažnih rastiščih z blago svetlobo. Ustvarjena je bila z ozirom na močna 

pomladna in jesenska deževja na Japonskem, njeni cvetovi so dobro prestali tudi 

huda vročinska valova na Japonskem v letih 2010 in 2011. Je dobitnica zlate 

medalje na mednarodnem tekmovanju Premio Roma Nuove Varieta di Rose v 

Rimu leta 2010. 
 

Ime 'kaikyo' v japonščini pomeni 'briljantni dosežek' in je bil zamišljen kot 

sporočilo in navdih Japonski, da si opomore po potresu in težkih časih v letu 2011, 

navdih in cilj, simbol, da lahko občudujejo cvet, ki je čudovit ves čas, tudi v hudih 

razmerah. 
 

↑ 150 - 160 cm, ↔ 80 cm 

☼, ,  celo sezono,  



Vrtnica 'La Villa Cotta' 
Rosa 'La Villa Cotta' 

 
(Žlahtnitelj: Tim Hermann Kordes) 

12,00 € 

 

ROMANTIČNA ORANŽNA LEPOTICA, ODPORNA NA 

VROČINO! 
 

Grmasta vrtnica 'La Villa Cotta', imenovana tudi 'Crazy Love' in 

registrirana kot KORbamflu, je poimenovana po festivalu v Laubachu v 

Nemčiji. Razraste se v 140 cm visok, srednje bujen pokončen grm s 

temnozelenim listjem in zaokroženimi brsti. 
 

Cvetovi so veliki (8-10 cm), zelo polni (125 do 135 cvetnih listov), 

mareličasto oranžne barve, oziroma rumene z bakrenim pridihom in svetlo 

roza zunanjimi cvetnimi listi. Imajo blag vonj. Cveti v ponavljajočih se 

valovih od junija do oktobra. 
 

Odporna je na vročino in potrebuje sončno lego. Ni posebno občutljiva na 

bolezni. Primerna je za zasaditev kot samostojen grm in za rezano cvetje. 

Leta 2015 je dobila nagrado za najlepšo vrtnico po izbiri publike v Hradec 

Královém. 
 

↑ 140 cm, ↔ 60-90 cm 

☼,  junij do oktober 

Vrtnica 'Laetitia casta' 
Rosa 'Laetitia casta' 

 
(Žlahtitelj: Meilland) 

12,00 € 
 

DIŠEČI IN DOLGO OBSTOJNI CVETOVI ZA REZANO 

CVETJE! 
 

Vrtnica 'Laetitia casta' je hibridna čajnica. Zraste od 100 do 130 cm v višino 

in do 70 cm v širino. Ponaša se z gostimi temnozelenimi listi. Grm je 

srednje bujno razraščen. Ustreza ji sončna lega. Je zelo odporna proti 

boleznim, kot so pegavost in pepelovka. 

 

Cveti od maja do prve zmrzali v ponavljajočih se valovih. Premer cvetov je 

11 cm, imajo 25 do 28 cvetnih listov. Cvetovi so klasične oblike, v 

notranjosti kremnato bele barve. Robovi in zunanji cvetni listi so rožnati. 

Cvetovi so dišeči, njihov vonj je podoben starejšim sortam čajnih vrtnic. 

 

Vrtnica, predstavljena leta 2009, nosi ime po francoskem supermodelu. 

Prejela je kar 6 nagrad, med drugim leta 2010 1. nagrado in nagrado za 

najlepšo vrtnico Francije. Primerna je za sajenje v grede in posamezno, ter 

za rezano cvetje, saj so cvetovi dolgo obstojni. 

 

↑ 100 - 130 cm, ↔ 70 cm 

☼,  maj do prve zmrzali,  



Vrtnica 'Lavaglut' 
Rosa 'Lavaglut' 

 
(Žlahtnitelj: Reimer Kordes) 

12,00 € 

ENA NAJKVALITETNEJŠIH RDEČIH VRTNIC! CVETOVI 

ZELO OBSTOJNI! 
 

Lavaglut velja za najboljšo v svoji barvni skupini. Na razstavah vrtnic dosega v 

kategoriji vseh floribund še vedno najvišja mesta, kljub temu da je na trgu že od leta 

1978. Naredi lep košat grm, poln temno rdečih žametnih socvetij na gostem ozadju 

temnozelenih bleščečih listov. Cveti skozi celo sezono, v ponavljajočih se valovih. 

Stebla so močna in pokončna, razrast pa nizka in grmičasta. Le če je v času največjega 

cvetenja hudo neurje z burjo, se zaradi teže mokrih socvetij stebla lahko nagnejo vstran. 

Posamezen cvet ni velik, v premeru meri cca 5 cm, je poln (26-20 cvetnih listov) in žal 

ne diši. Dokler se popki ne odpro, so skoraj črni. Tudi zadnji cvetovi v jeseni, ko jih 

ulovi mraz, so črnikavi. Cvetovi so zelo obstojni, tako v vročini, kot v dežju in mrazu, 

ne bledijo in izjemno dolgo ohranijo lepo obliko cveta. Tudi v vazi zdržijo zelo dolgo. 

Zadnji šopki cvetov se ponavadi obdržijo tja v november. Je zmagovalka med sortami v 

preizkušanju za leto 1980 (Royal National Rose Society Trial Ground Certificate). 

Primerna je tudi za sajenje v lonce. 
 

↑ 60 - 90 cm, ↔ 60 - 90 cm 

☼,  maj - zmrzali 

Vrtnica 'Lili Marleen' 
Rosa 'Lili Marleen' 

 
(Žlahtnitelj: Reimer Kordes, 1959) 

12,00 € 

LEPA IN ELEGANTNA, A ROBUSTNA! ZELO PRILJUBLJENA! 
 

Bujno cvetoča vrtnica, ki cveti skozi celo sezono, v ponavljajočih se valovih. 

Veliki grozdi črnih popkov, ki se odprejo v škrlatnordeče, blago dišeče, srednje 

velike (7 cm) polnjene (17-25 cvetnih listov) cvetove, pridejo čudovito do izraza na 

zdravih bleščečih listih. 
 

Lepa, elegantna, a robustna in trdoživa floribunda, registrirana pod imenom 

Korlima. Zdrava, raščava in izjemno odporna na dež, sonce in vročino, manj pa na 

črno pegavost in pepelovko. Leta 1960 je prejela certifikat ADR za izjemno 

odporne vrtnice, leta 1966 pa zlato medaljo v Haagu na Nizozemskem. Velja za 

najbolj priljubljeno vrtnico angleških vrtnarjev in cvetličarjev. Uporabna je za 

grede, obrobe in za rezano cvetje. Primerna je tudi za sajenje v lonce. 
 

↑ 40-75 cm, ↔ 30-60 cm 

☼ -        ,  junij - september 

Vrtnica 'Ljubljana' 

Rosa 'Ljubljana' 

 
(Žlahtnitelj: Rosen Tantau) 

15,00 € 

VRTNICA MESTA LJUBLJANA! 
 

V petek, 12. junija 2015, je Mestna občina Ljubljana razglasila zmagovalno 

vrtnico izbora za vrtnico mesta Ljubljana. Strokovna komisija in meščani, 

so odločili, da bo vrtnica 'Ljubljana' mnogocvetna vrtnica žlahtniteljske hiše 

Rosen Tantau. Gre za zdravo vrtnico belo krem barve, z lepim cvetom, lepo 

razrastjo in zelo obstojnimi bleščeče zelenimi listi. Cveti v ponavljajočih se 

valovih od junija do septembra in blago diši. V hladnem vremenu lahko 

dobi malo roza pridiha. 
 

Prof. dr. Matjaž Kmecl jo je ob podelitvi nagovoril z besedami: »Rasi in 

lubi me luba moja gartroža (rumena) je najstarejši znani slovenski zapis o 

vrtnici – gartroži. In pol tisočletja pozneje si je Ljubljana zaželela svojo 

lastno živo vrtnico, vredno najlepšega mesta na svetu. Zdaj je tu, vrtnica 

Ljubljana. Bela je zato, ker sta ljubljanski mestni barvi bela in zelena. 

Mesto je pač bela lepotica sredi morja zelenih gozdov: in takšna je tudi 

nova vrtnica – očarljiv bel cvet med bleščeče zelenim listjem.« 

 

↑ 75 - 100 cm, ↔ 60 - 75 cm 

☼,  junij - september,  

http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/96997,1/gallery.html


Vrtnica 'Maxi Vita' 
Rosa 'Maxi Vita' 

 
(Žlahtnitelj: Wilhelm Kordes & sinovi) 

12,00 € 
 

ODPORNA IN BUJNO CVETOČA! NUDI HRANO 

OPRAŠEVALCEM! 
 

Čeprav je bila vrtnica 'Maxi Vita' prvič vzgojena že leta 1991, se je šele leta 

2001 prvič predstavila na trgu, in sicer v Nemčiji. Registrirana je z imenom 

'KORfeining', poznana pa tudi kot 'Caribbean Dawn', 'Dawn Sunsation' in 

'Siena Vigorosa'. 
 

Vrtnica je grmičasta in kompaktna, s srednje velikimi, nekoliko bleščečimi 

listi. Zraste od 60 do 70 cm v višino in od 30 do 40 cm v širino. Posamezni 

cvetovi niso veliki (5 cm), a rastejo v velikih grozdastih socvetjih. So šibko 

polnjeni (9-16 cvetnih listov), roza barve z rumenimi podtoni in žal brez 

vonja. Cveti zelo bujno, skozi celotno sezono od junija do septembra, v 

ponavljajočih se valovih. Potrebno je odstranjevanje uvenelih cvetov, saj s 

tem spodbujamo ponovno cvetenje. Primerna je za vrtove, lonce in grede. 

Rada ima veliko sonca ter odcedno zemljo bogato s hranili. Potrebno jo je 

redno zalivati. Leta 2000 je prejela certifikat ADR za odporne sorte vrtnic 

in leta 1999 zlato medaljo v Kortrijku. 
 

↑ 60-70 cm, ↔ 30-40 cm 

☼,  junij - september 

Vzpenjava vrtnica 'Moonlight' 
Rosa 'Moonlight' 

 
(Žlahtnitelj: Tim Hermann Kordes, 2004) 

12,00 € 

ZAPELJIVEGA VONJA IN IZJEMNO ODPORNA! 
 

Visoka hitro rastoča, skorajda netrnata plezavka s pokončno razrastjo z mnogo 

stranskih poganjkov je zelo priljubljena zaradi lepote, ki ne zaostaja za 

mesečino, po kateri je dobila ime, zapeljivega vonja ter izjemne odpornosti na 

dež in bolezni. V vrt vnese pridih romantičnosti. Srednje veliki, ovalni in 

koničasti popki bakrene barve se odprejo v veličastne, velike (10-14 cm), 

srednje polne cvetove (20-25 cvetnih listov) barve breskve, ki prehajajo preko 

živo in limonasto rumene do svetlo rumene z roza pridihom. Očara z 

razpoznavnim, močnim, sadno pikantnim vonjem. Veliki, svetleči, gosti, 

temnozeleni listi ustvarjajo čudovit kontrast rumenim cvetovom, ki se 

formirajo v manjših grozdih. Cveti skozi celo sezono, v ponavljajočih se 

valovih. Primerna za rezano cvetje, za grede in stebre, najbolj pa njena lepota 

pride do izraza na rožnih lokih in pergolah. 
 

Dobitnica zlate medalje v Belfastu leta 2007. Registrirana z imenom 

Korklemol. 
 

↑ 200 - 250 cm, ↔ 100-120 cm 

☼ -        ,   maj - oktober,  

Vrtnica 'Portorož' 

Rosa 'Portorož' 

 
(Žlahtnitelj: W. Kordes) 

15,00 € 

VRTNICA MESTA PORTOROŽ! 
 

Portorož, ki v prevodu iz italijanskega imena Portorose pomeni Pristanišče rož ali 

pravilneje Pristanišče vrtnic, je 21.9.2011 dobil svojo vrtnico, ki je bila z imenom 

Portorož registrirana leta 2012. Namen posebne vrtnice, ki je tudi blagovna znamka 

portoroškega turizma, je, da z njo obudijo spomine na zlate čase portoroškega 

turizma in da gostom ponudijo nekaj novega. To je projekt Turističnega združenja 

Portorož, ki je nastal na pobudo Brede Bavdaž Čopi. 

 

Vrtnica Portorož je mnogocvetna vrtnica s pokončno razrastjo in poudarjenimi 

temno zelenimi listi. Njeni polvrstnati cvetovi so žareče rumeno-oranžne oz. 

marelične barve, veliki 7-8 cm. Nosi certifikat ADR za izjemno odporne vrtnice. 

 

↑ 80 cm, ↔ 70 cm 

☼,  maj - oktober 



Grmasta vrtnica 'Prešeren' 

Rosa 'Prešeren' 

 
(Žlahtnitelj: dr. Matjaž Kmecl) 

15,00 € 

 

PRVA SLOVENSKA SORTA VRTNICE! 
 

Grmasta vrtnica 'Prešeren' je prva slovenska sorta vrtnice posvečena 

našemu pesniku Francetu Prešernu. Njen žlahtnitelj, dr. Matjaž Kmecl, jo je 

javno predstavil v juniju 2008 na slovenskem dnevu vrtnic v Volčjem 

Potoku. Kot sorta je registrirana pri American Rose Society. 
 

'Prešeren' je vrtnica z močnimi popki na čvrstih cvetnih pecljih, ki se 

razprejo v velike, vrstnate, rožnate in nedišeče cvetove. Cveti v juniju in 

pocvita vse do septembra, v ugodnem vremenu celo še v oktobru. Je 

odporna na bolezni. 
 

↑ 80 - 100 cm, ↔ 60 - 80 cm 

☼,  junij - september (oktober) 

Vrtnica 'Rambling Rosie' 

Rosa 'Rambling Rosie' 

 
(Žlahtnitelj: Colin P. Horner) 

12,00 € 

 

RDEČI OBLAK ŠIBKO POLNJENIH MAJHNIH CVETOV! 

NUDI HRANO OPRAŠEVALCEM! 
 

Vrtnica 'Rambling Rosie', registrirana z imenom HORjasper, je vzpenjava 

vrtnica tipa rambler (vzpenjalka). Cveti v ponavljajočih se valovih od junija 

do novembra. Cvetovi so zelo značilni, majhni (4 cm), šibko polnjeni (9-16 

cvetnih listov), globoko rdeči do škrlatni z belim osrednjim delom, 

razporejeni v grozdasta socvetja. Imajo blag cvetlični vonj. Tako kot 

cvetovi, so tudi listi majhni, a močni, bleščeče zeleni in zdravi. 
 

V višino zraste v 2-5 letih do 4 metre, zato je primerna za ograje, zidove, 

drogove, stebre, oboke, pergole in stene. Za dobro rast potrebuje toplo, 

sončno in zavetrno lego ter vlažno, a dobro odcedno prst. Nežne, 

spomladanske nove cvetove je potrebno obvarovati pred pozebo. Je 

dobitnica nagrade RHS za odličnost (RHS Garden of Merit Award), ki jo 

podeljujejo izbranim rastlinam, ki dobro uspevajo v pogojih za rast v 

Združenem kraljestvu in zlatega priznanja v Glasgowu. 
 

↑ 250 - 400 cm, ↔ 150 cm 

☼,  junij do november 

Vrtnica mnogocvetnica 

'Red Leonardo da Vinci' 

Rosa 'Red Leonardo da Vinci' 

 
(Žlahtnitelj: Meilland) 

12,00 € 

 

 

ENA NAJLEPŠIH IN NAJBOLJ ZDRAVIH VRTNIC! 
 

'Red Leonardo da Vinci' je moderna muškatna vrtnica posvečena Leonardu 

da Vinci. Je rdeča različica izjemno priljubljene rožnate vrtnice 'Leonardo 

da Vinci' in velja za eno najlepših in najbolj zdravih vrtnic zadnjega časa. 
 

'Red Leonardo da Vinci' je angleška romantična sorta z velikimi, rdečimi, 

lepo vrstnatimi in rahlo dišečimi cvetovi. Cveti junija in septembra. Ima 

pokončno, košato in kompaktno razrast. Je zelo robustna vrtnica, odporna 

na škodljivce, dež, vročino in mraz. Ne potrebuje veliko nege, le pravilno 

obrezovanje. Nosi certifikat ADR za izjemno odporne vrtnice. Primerna je 

tudi za sajenje v lonce. 
 

↑ 60 - 90 cm, ↔ 50 - 80 cm 

☼,  junij, september,  



Grmasta vrtnica 'Rhapsody in blue' 

Rosa 'Rhapsody in blue' 

 
(Žlahtnitelj: Frank R. Cowlishaw za 

Warner's Roses) 

12,00 € 

 

POSEBNOST: ŠE NAJBLIŽE MODRI BARVI! 
 

Vrtnica 'Rhapsody in blue' je visok rožni grm ali vzpenjavka, pri nas pa se 

običajno razrašča kot nizek rožni grm. Zaradi svojih cvetov, ki so najboljši 

približek nedosegljivim modrim cvetovom, na vrtu zagotovo ne bo ostala 

neopažena. 
 

Barva mladih cvetov je slivasto vijolična z dimasto modrim tonom, s 

staranjem pa zbledi do slezenasto rožnate barve. Cvetovi so šibko polnjeni s 

šibkim do srednje močnim sladkim vonjem in zbrani v socvetja. Cveti skozi 

celo sezono. Je zelo zdrava in prezimno trdna (do -10°C ali še manj), slabše 

pa prenaša vročino in neposredno sonce. 
 

↑ 150 - 250 cm, ↔ 90 - 120 cm 

☼,  junij, september,  

Vrtnica 'Silberlachs' 
Rosa 'Rhapsody in blue' 

 
(Žlahtnitelj: Mathias Tantau) 

12,00 € 
 

ZELO PRIMERNA ZA ZASADITEV OBROB! NUDI HRANO 

OPRAŠEVALCEM! 
 

Vrtnica 'Silberlachs' je floribunda z grmičasto in polno razrastjo. 

Cvetovi so nežnih in bledo roza odtenkov in šibko polnjeni (6-10 

cvetnih listov) z rahlim vonjem. Cvetov v grozdu je od 3 do 10. Cveti 

v ponavljajočih se valovih skozi celo sezono. Stebelni listi so 

pokončni, nesvetleči in svetlo zelene barve. Primerna je za zasaditev 

obrob. 
 

↑ 80 cm 

☼,  cela sezona 

Grmasta vrtnica 'Trubar' 

Rosa 'Trubar' 

 
(Žlahtnitelj: dr. Matjaž Kmecl) 

15,00 € 

 
DRUGA SLOVENSKA SORTA VRTNICE! 
 

Trubarjeva vrtnica je bližnja sorodnica Prešernove vrtnice, pa vendar je 

drugačna, pravi žlahtnitelj akademik Matjaž Kmecl: »Trubarjeva vrtnica 

spada med vrste, ki rade cvetijo, njen cvet pa je belkasto rumen.« Vzgajanje 

nove vrste traja leta in le počasi nastane nova vrsta vrtnice, ki je zdrava in 

seveda tudi lepa. 
 

↑ 80 - 100 cm, ↔ 60 - 80 cm 

☼,  junij - september (oktober) 



Vrtnica 'Verschuren' 
Rosa 'Verschuren' 

 
(Žlahtnitelj: Hendrikus Antoni 

Verschuren) 

12,00 € 

 

S SVOJIMI PISANIMI LISTI POSEBNOST V SVETU 

VRTNIC! 

 

Vrtnica 'Verschuren' spada med zgodovinske hibridne čajevke. Listi 

so sijoči, jajčaste oblike ter temno zelene barve z belo-rumenimi 

lisami in črtami, kar je ena izmed posebnosti v svetu vrtnic. Cvetovi 

so veliki (do 12 cm) in polni (26-40 cvetnih listov), nežno roza barve, 

ki tekom cvetenja pobledi. Imajo zelo prijeten in močen vonj, kar je 

ena izmed prednosti te vrtnice. Cveti v ponavljajočih se valovih skozi 

celotno sezono. 

 

Najbolj pride do izraza, če jo posadimo v lonec ali kot samostojn 

grm, če pa jo sadimo v gredico, jo moramo posaditi z dovolj prostora 

okoli, da je ostale rastline ne zarastejo. Uporablja se tudi kot rezano 

cvetje. 

 

↑ 90 cm, ↔ 90 cm 

☼,  cela sezona,  

 

 

 


