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Silnie rosnąca róża czepna o szerokim zastosowaniu. Liście duże, soczyście zielone, połyskujące w słońcu, osadzone na długich, dość
grubych, zielonych i mocno kolczastych pędach. Rośnie dość zdrowo i bardzo silnie, osiągając na podporach ok. 3-4 m. W cieplejszym
klimacie dorasta do 6 m. Roczny przyrost zazwyczaj 2,5-4 m. Kwiaty pojedyncze, karminowe z białym okiem, średniej wielkości (śr. 3-8
cm), o dużych płatkach i żółtych pręcikach, lekko pachnące. Kwiatostany osadzone na krótkich pędach wzdłuż przyrostów
ubiegłorocznych i starszych, skupiają po kilkanaście kwiatów. Kwitnie raz w roku, dość późno – w końcu czerwca i lipcu. Kwiaty wabią
pszczoły i inne owady. W korzystnych warunkach, w ciepłe lata, zawiązuje średniej wielkości, wydłużone, zielone, w końcu
pomarańczowe, owoce. W porównaniu do innych odmian czepnych róż jest to odmiana stosunkowo mrozoodporna, jednak wskazane jest
okrywanie na zimę podstawy krzewów kopczykiem oraz pędów matą słomianą lub agrowłókniną. Odmiana toleruje stanowiska nie w
pełni nasłonecznione i mniej żyzne gleby. Cięcie można przeprowadzać wiosną lub latem po kwitnieniu. Latem cięcie polega na
całkowitym usunięciu długich pędów, które zakwitły w bieżącym roku. Wiosną cięcie jest bezpieczniejsze ze względu na możliwość
przemarznięcia pędów zimą i polega na wycięciu pędów, które kwitły latem ubiegłego roku oraz pędów słabych, chorych, uszkodzonych.
Pozostawia się i rozkłada na podporze kilka długich pędów, które będą kwitły w bieżącym roku. Tę różę czepną można prowadzić na
różnego rodzaju solidnych metalowych, drewnianych i murowanych podporach, słupach, trejażach i altanach. Dobrze się prezentuje na
podporach naturalnych. Może zwieszać się z murków i dużych kamieni. Na dużych powierzchniach można ją stosować jako roślinę
okrywową. Sadzi się ją pojedynczo bezpośrednio przy podporach lub po kilka w odległości 1-1,5 m od siebie.
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