Godzsák Zoltánné
Márk Rózsakert
6771 Szeged, Tigris u. 19.
Tel. (mobil): (36) 70/398-95-65
Tel. (fax): (62) 406-363
E-mail: godzsakne@invitel.hu
Web: markrozsa.hu

KÉSZLET 2018 Őszi lista
A *-gal jelöltből csak pár db van
Teahibrid
Fajtanév

Jellemzők

Aba

bársonyos meggypiros

*

Apor Vilmos
Bethlen Kata
Budatétény ®
Csalhó ®

rózsaszínes lila ill.
rózsaszín
narancssárga
fehér

*

Csermák Antal
Csontváry K. Tivadar
Doborján
Erény

bársonyos meggypiros, telt, illatos

Erkel Ferenc
Fadrusz János
Fáklya
Fogadjisten
Gilda
Házy Erzsébet

halvány barackos rózsaszín
bíbor, illatos
égőpiros
meggypiros,gy.ill.telt
halvány rózsaszín
h.rózsaszíntelt ill.

II. János Pál Pápa
Istensegits
Kalotaszeg ®
Kassa
Kigyóssy Éva
Kommandó
Korond
Magyar Gyula ®

citromsárga, telt, illatos
rózsaszín féltelt
rózsaszín
fehér
többszínű, telt, illatos
rózsaszín, telt, illatos
tüzes lazac,rózsaszín,
illatos gyengén
sötétbíbor
illatos

v.rózsaszín ill.telt
fehér

*
*

*
*
*
*

*
*

Magyar Pálné

citromsárga, telt, illatos

Manyika ®
Márton Áron ®
Mezey Mária
Mindszenty József ®

rózsaszín, gyengén illatos
fehér, illatos
citromsárga, telt, illatos
hófehér

Mohács
Nagy Imre ®
Nagyszentmiklós

bársonyos meggypiros, floribunda
jellegű
vérpiros, illatos
aranysárga, telt, illatos

Norina
Pannonhalma
Pázmány Péter ®

többszínű, rózsaszín ezüstös fonák
piros, illatos
lilásrózsaszín, illatos

Petrőczy Kata Szidónia

bársonyos meggypiros, telt,
gyengén illatos

Pozsony ®
Salkaházi Sára

lazacrózsaszín, gyengén illatos
piros, telt, illatos

*

*

Széchenyi István eml.®1993 lazacnarancs, illatos
Szentendre
fehér-h. rózsaszín
Szőreg®
bíbor

*

Teleki Blanka
Tisza ®
Zrinyi Péter

*

aranysárga rózsaszín széllel
rózsaszín, illatos
piros, telt ill.
Floribunda

Fajtanév
Apáczi Csere János
Arad®
Aranyhid ® 2000

Jellemzők
rózsaszín
bársonyos meggypiros
aranysárga

Áhi.Prágai Szent Ágnes
Áhi. Szent Kinga
Áhi. Szent Piroska

rózsaszín féltelt
rózsaszín, telt
rózsaszín, telt, illatos

Battyányi Str. László®
Bártfa
Bem apó emléke®
Bercsényi Miklós
Bethlen Gábor
Békés
Bihari János

piros
lazac,egyszerű
fehér
világos piros, féltelt
rózsaszín
élénk rózsaszín,ill.féltelt
c.sárga, féltelt,gy.ill.

*
*

Bonchida

halvány rózsaszín, bepirosodó

*

*

*

*
*
*

Branyiszló
Buda
Csapody Vera
Deák Ferenc
Diósgyőr
Diószegi Sámuel
Domokos Pál Péter®

élénk rózsaszín,ill.féltelt
sötétrózsaszín
citromsárga, telt, illatos
lazacpiros
rózsaszín, telt, illatos
aranysárga
piros

*
*
*
*

Domonkos János ®
Dráva®

citromsárga, gyengén illatos
citromsárga

*

Esztergom ®
Fehér Lajos
Garamszentbenedek
Gelence
Géderlak
Hajnácska
Hunyady László
Jedlik Ányos®
II.Rákóczi Ferenc ®
II. Margit dán kirnő.

citromsárga, erőteljes növekedésű
rubinpiros,gy.ill.
bársonyos vérpiros, telt
bársonyos meggypiros
rózsaszín, telt
halvány rózsaszín
rózsaszín
világos krémsárga
piros
fehér

Indira ®
Inge Klager ®
Kanizsay Dorottya
Kanizsay Orsolya
Katona József
Kinizsi Pál

bronzsárga, nagyvirágú, illatos
piros, telt
meggypiros

Klapka György
Kovászna
Kőrösmező
Kund Abigél

*

*

*
*

citromsárga
*
narancssárga, telt, tüskétlen,
kifehéredő
tüzes lazac
piros, telt

*

*

Kürtgyarmat
Laborfalvi Róza

aranysárga, sárga,rózsaszínre
változó
rózsaszín, illatos

Lőcse
Madéfalva
Nagyvázsony
Nándorfehérvár
Nyitra®

élénk rózsaszín, féltelt, elfekvő
sötét cseresznyepiros
rózsaszín
fehér,magas ill
citromsárga

*
*
*
*

Őrség
Papagena
Rahó

meggypiros, rózsaszín fonák
élénk rózsaszín
aranysárga

*
*

*

Ráskai Lea®
Reményik Sándor
Rozsnyai József

citromsárga, telt, illatos
élénk rózsaszín
citromsárga

Ruzsa
Sellő
Sümeg
Szabó Dezső ®
Szabó Béla
Szárazajta
Szárhegy
Szent István ®
Szent László ®
Szent Margit ®
Szent Márton
Szent Miklós

rózsaszín, telt, illatos, édes
rózsaillatu
rózsasziín-sárga csík
rózsaszín
élénk világospiros
narancs,féltelt
égő cseresznyepiros
fehér, egyszerű
tűzpiros, nagyvirágú
piros
fehér
rózsaszín apró virág
lazac

Szerém
Szondy György
Táncsics Mihály

aranysárga, rózsaszín széllel,
féltelt, illatos
piros, telt
élénk, téglapiros

Tokaji Ferenc
Torda ®
Tömörkény István

rózsaszínes fehér, egyszerű,
talajtakaró
meggypiros
rózsaszín,telt

Trianon
Vasgereben
Vörösmarty Mihály
Wass Albert
Zaréma

fehér, telt, gyengén illatos
rózsaszínes fehér
piros
piros telt
bordó

Zichy Mihály
Zágon
Zólyom
Zrinyi Miklós

baracksárgából rózsaszínre majd
fehér
élénk lazac
rózsaszín, szimpla
bordó

*

*

*
*

*
*
*
*
*

*
*

Polyantha
Fajtanév
Bőcs

Jellemzők
rózsaszín

Dajka Margit
Emese ®
Ernye

rózsaszín, folyamatosan virágzó
rózsaszín szélű narancs
rózsaszín, edényes

Fiume
Gina
Huba

halvány rózsaszín, féltelt, gyengén
illatos
sötét bíborlila,telt
narancsos rózsaszín

*
*

*
*

Hunyadi László
Jávorka Sándor

bíbor, féltelt
piros

Jókai Mór
Kibéd

lazac,szirmok hegye bordó
narancspiros

*
*

Kodály Zoltán ® 2000
Kond

rózsaszín, jólombozatú
fehér

*

Kosztolányi Dezső
Lippay János ®
Madách Imre
Máramaros

halvány lilásrózsaszín, féltelt
halvány rózsaszín, telt
tüzescseresznyepiros
piros

Öveges József
Pécs
Piski
Réka ®
Szász Kálmán
Szigetvár
Vasvári Pál
Verecke

élénk rózsaszín, egyszerű,
gazdagon virágzó
lazacpiros
narancssárga, illatos
piros, egyszerű
bíborrózsaszín,ill.
lazacpiros
rózsaszínes narancs
lazacpiros

*
*

*

*
*
*
*

Törpe
Fajtanév
Bogáncs
Bugac
Juhász Gyula
Minililla ®
Palotailva
Somogy ®

Jellemzők
meggypiros
halványrózsaszín telt
meggypiros telt
halványlila
lilásrózsaszín, telt
rózsaszín, szimpla

*
*
*

Park
Fajtanév
Dés
Csikszereda
Fáy Aladár

Jellemzők
meggypiros
rózsaszín
piros féltelt

Mami®
Mansfeld Péter ®

rózsaszínes fehér, telt, illatos,
magas
fehér, telt

Nagybacon
Pápa
Rózsadomb
Skóciai Szent Margit

tüzescseresznyepiros, térhatároló
fehér
rózsaszín
aranysárga, telt, illatos

*
*
*

*

Szeleczky Zita emléke

halvány rózsaszín, telt, illatos®

Áhi.Szent Erzsébet ®
Szent Hedvig
Zemplén

rózsaszín, illatos, telt virágú,
magas
fehér, telt
élénkrózsaszín telt

Futók:
Badacsony
Rozália®
Szaf
Bánát
Futótűz®
Okt. huszonhárom®
Kistétény
Torockó®

téglapiros
narancssárga ill.
meggypiros ill.
meggypiros
tűzpiros
sötét piros telt
rózsaszín telt erőteljes
sötétrózsaszín,ill.

Kommersz rózsák teahibrid
Fajtanév
Alinka
Béke
Crónenburg
Duble delight
Holstein
Mabella
Gold parfüm
Papa meilnd
Tiffany
Sterling

Jellemzők
narancs-citromsárga
sárga rózsaszín szél
bordó-sárga
fehér-ciklámen szél ill.
piros
sárga ill.
narancs-bordó ill
bordó ill
rózsaszín ill
lila ill.

Futók:
Papameiland

bordó ill., nagy virágu

Üdvözlettel: Godzsák Zoltánné

*

