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KÉSZLET 2019 Tavaszi lista
Teahibrid                                

Fajtanév Jellemzők

Aba bársonyos meggypiros

Aradi 13 piros
Budatétény ® narancssárga
Erény fehér y
Erkel Ferenc rózsaszín

II. János Pál Pápa citromsárga, telt, ill
Kassa fehér
Kigyóssy Éva többszínű, telt, illatos
Kukk n.sárga pirosas szél
Magyar Gyula  ® gyengén illatos
Magyar Pálné citromsárga, telt, ill  

Manyika ® 
rózsaszín, gyengén 
illatos

Márton Áron  ® fehér, illatos
Mezey Mária citromsárga, telt, ill

Mohács
bársonyos meggypir 
floribunda jellegű

Norina
többszínű, rózsaszín 
ezüstös fonák

Pannonhalma piros, illatos
Pázmány Péter  ® lilásrózsaszín, illatos
Salkaházi Sára piros, telt, illatos
Szőreg® bíbor

Teleki Blanka
aranysárga rózsaszín 
széllel

Tisza ® rózsaszín, illatos
Zrinyi Péter piros, telt ill.

Floribunda



Szent Márton rózsaszín apró virág

Fajtanév Jellemzők

Apáczi Csere János rózsaszín

Arad® bársonyos meggypiros
Áhi.Prágai Szent 
Ágnes rózsaszín féltelt
Áhi. Szent Piroska rózsaszín, telt, illatos
Diósgyőr rózsaszín, telt, illatos
Domokos Pál 
Péter® piros                         
Dráva® citromsárga

Gelence bársonyos meggypiros
Géderlak rózsaszín, telt

Kanizsay Dorottya meggypiros

Klapka György 
narancssárga, telt, 
tüskétlen, kifehéredő

Kovászna tüzes lazac

Kürtgyarmat

aranysárga, 
sárga,rózsaszínre 
változó

Sümeg rózsaszín
Szabó Dezső ® élénk világospiros
Szent István ® tűzpiros, nagyvirágú
Szent László ® piros
Szent Márton rózsaszín apró virág

Vörösmarty Mihály piros

Zichy Mihály
baracksárgából 
rózsaszínre majd fehér

Zrinyi Miklós bordó

Polyantha
Fajtanév Jellemzők
Bánfi Miklós c.sárga,bepirosodó
Bőcs rózsaszín
Csinszka ® rózsaszín, illatos

Dajka Margit rózsaszín, folya virágzó

Jókai Mór
lazac,szirmok hegye 
bordó

Máramaros piros

Öveges József 

élénk rózsaszín, 
egyszerű, gazdagon 
virágzó

Pécs lazacpiros



sá d

Törpe

Fajtanév Jellemzők

Minililla ® halványlila

Park
Fajtanév Jellemzők

Mami®
rózsaszínes fehér, telt, 
illatos, magas

Pápa fehér
Szeleczky Zita 
emléke

halvány rózsaszín, telt, 
illatos®

Áhi.Szent Erzsébet 
®

rózsaszín, illatos, telt 
virágú, magas       

Zemplén élénkrózsaszín telt
Futók:
Badacsony téglapiros
Rozália® narancssárga ill.
Szaffi meggypiros ill.
Bánát meggypiros
Futótűz® tűzpiros
Okt. huszonhárom® sötét piros telt
Kistétény rózsaszín telt erőteljes
Torockó® sötétrózsaszín,ill.

Kommersz rózsák teahibrido e s ó ea
Fajtanév Jellemzők
Crónenburg bordó-sárga             
Duble delight fehér-ciklámen szél ill.
Holstein piros
Gold parfüm narancs-bordó ill
Tiffany rózsaszín ill

Futók:

Papameiland
bordó ill., nagy virágú   
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