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Høstsalg av rhododendron 2019
Her kommer årets høstliste. Jeg har nå et spesielt godt utvalg av azaleaarter. Azalea er
løvfellende rhododendron som ofte har mye sterkere blomsterfarger enn de vintergrønne,
særlig i fargene gult og oransje.
Ellers er det gode utvalg av lepidote arter, særlig arter i underseksjon Ledum. Jeg har valgt å
ikke tilby et stort utvalg av elepidote arter nå, inkludert de storblada, de vil komme til våren.
Denne gangen har jeg også et bra utvalg av lite herdige arter som kan klare seg i de beste
strøk av landet, eventuelt dyrkes i potter. August er en god tid for nyplanting. Da har plantene
ennå noen måneder å etablere seg på.
Under overskrifta SISTE SJANSE er listet planter jeg har bare noen ytterst få av (1-2). De
kan sikkert komme på liste senere, men nå går toget for disse for denne gang.

Prisen er 150 kr pr plante der ikke annet er nevnt. Noen planter har høyere pris
fordi de har stått noen år og derfor er større, eller fordi de er spesielt sjeldne.
Tilbud: Noen arter som jeg har godt antall av, er satt ned i pris. De står i en egen gruppe.
Dette er ikke planter med dårlig kvalitet, men jeg har rett og slett et behov for å få mer plass
til overvintring av alle plantene som er under opptrekking.

Prinsippet om først til mølla følges som alltid slavisk! Plantene sendes ut fortløpende fra
uke 32, men om en ønsker senere levering, beholder en likevel plassen i "køa". Marker
dette i så fall tydelig på bestillinga!
Alle kunder er ellers velkommen til hagebesøk/plantekjøp i hagen her i Ålesund. Jeg har alltid
en del større planter for salg som ikke kan sendes i post. Ta kontakt først.

NB! Det er lurt å sette opp noen alternativ da mange arter blir fort solgt ut!
Husk å skrive navn og postadresse på bestillinga
(-så slipper jeg å springe inn på PC-en og søke for hver pakke jeg skal sende ut.)

Trenger du hjelp til plantevalg, så får du det. Skriv hvor mye du vil handle for og hvor du bor i
landet, så skal jeg gjøre et utvalg for deg. (Eks: 4 planter = 800 kr inkl. frakt, 6 planter = 1100
kr.)

Husk også at mine planter er relativt små og må trekkes opp videre av kjøperen.
Dette er eneste måten jeg kan holde et så stort utvalg på.

R. molle ssp. japonicum

AZALEA-ARTER, løvfellende arter
(Noen av artene finnes kun i lite antall.)
R. molle ssp. japonicum. Meget hardfør og lettdyrka. Kalles også bare R. japonicum.
R. luteum, gul form. En av de mest lettdyrka og hardføre av alle azaleaarter.
R. luteum oransje form. Sist jeg hadde denne for salg var det planter av villinnsamlet frø. Nå
har Hans Eiberg som i sin tid oppdaget den oransje varianten, krysset de beste oransje
plantene og laget nye frø, noen som gir større garanti forrett farge.
R. occidentale selfed. Blomstrer sent i sesongen. Blanke blad, flerfargete blomster. Eneste
azaleaart som vokser på den amerikanske vestkysten.

R. canadense. Ganske lavtvoksende art med lille-rosa blomser. God herdighet.
R. vaseyi. Spesiell art med rosa blomster før blada kommer. Ligner ikke på andre azsalea.
R. arborescens. Seintblomstrende, helt spesiell duft. E favoritt!
R. schlippenbackii. Regnes av mange som den vakreste azaleaarten. Kommer fra Japan.
Rosa blomster.
R. schlippenbackii var. atro-roseum. Har mørkere rosa blomster enn den vanlige forma.
R. calendulaceum. Har normalt oransje blomster, men kan også variere frå gult til rødoransje. Hardfør og lett å dyrke. Villinnsamla frø.
R. prinophyllum CW, North Carolina. En av de mest lettdyrkete. Rosa blomster.
R. alberchtii. Den første som blomstrer om våren, på bar kvist. Dyp rosa blomster. Kun få
planter.
R. semibarbatum HP. Annerledes og spesiell løvfellende Rhododendron. Ganske få planter.
R. atlanticum. Sjelden i kultur. Krever en god del varme for å trives.
R. menziesii (Tidl. Menziesia ferruginea). Spesielle små klokkeforma oransje blomster.
R. nipponicum. Også en “avviker” med spesielle blad og blomster. Litt krevende, men
nydelig når den lykkes.
R. quinquefolium. Seintvoksende art med heilt spesielt bladverk og hvite blomter.
R. cumberlandense. En av de siste til å blomstre, oftest siste halvdel av juli. Rødoransje
blomster. Kun få planter.

R. schlippenbackii

JAPANAZALEA-ARTER
Dette er ei gruppe arter som for det meste vokser i Japan. De er mer og mindre vintergrønne,
har små blad og kan bli veldig blomsterrike. Alle liker en varm og solrik plassering. Noen av
artene finnes kun i lite antall.
R. kaempferi var. latisepalum. En nordlig form av arten med lys laksrosa blomster.
R. nudipes (Syn. R. yakumontanum). Kan være veldig blomsterrik der den trives, rosa
blomster.
R. wadanum. Kan bli ganske stor etter noen år. Rosa blomster.
R. indicum. Regnes for lite hardfør, men trives godt i Ålesund i full sol og mager og tørr jord.
Rødoransje fylte blomster.
R. ripense. Sjelden i kultur. Liten og kompakt, rosa blomster. Kun få planter
R. tasoense. Lettdyrka og blomsterrik i gode forhold. Mørk rosa blomster.
R. lagopus (Syn: R. nudipes var. lagopus). Kompakt og seintvoksende. Vakkert bladverk.
Mørk rosa blomster. Kun få planter.
R. mucronatum (R. ‘Mucronatum’). Uklar opprinnelse, kun kjent fra hager i hjemlandet.
Nydelige rent hvite blomster.
R. viscystylum. Relativt rasktvoksende. Kun en stor plante. 250 kr.
R. tsusiophyllum. Meget spesiell art, var tidligere en egen slekt. Hårete blad og små hvite
blomster. Veldig kompakt og seintvoksende.
R. tschonoskii. Svært hardfør art med små hvite blomster. Ikke så spektakulære som de andre
artene, men lett å dyrke.

LEPIDOTE ARTER
(Inkluderer såkalte dvergarter, men mange kan også bli ganske store.)
R. mianningense. En av de beste nyere introduksjoner! Gule blomster og uvanlig store blad
for en Lapponica-art. God herdighet.
R. primuliflorum CW. Rosarøde blomster. To ulike innsamlimger:
EV 16-13 med brunt indument.
EV 16-27 med lyst indument.

R. laponicum var. parvifolium. Den russiske varianten av vår egen R. lapponicum. Høyere
vekstform enn denne. Få planter i høst.
R. ledebourii CW. En småblada opprettvoksende plante fra det indre av Russland som
blomstrer svært tidlig, ofte i januar.
R. dauricum CW. Nær i slekt med R. ledebourii som den ligner mye.
R. lutescens HP. God form av arten med bra herdighet. Smale blad med et visst rødskjær og
gule blomster. kan bli over to meter.
R. polylepis CW. Triflora-art. Påfallende mørke skjell under blada og rosa blomster.

R. Seksjon Pogonantha Sp. Ubestemt art med brede blad, samle inn i Burma. Kan ligne pp
R. pogonanthum.
R. tatsienense CW. Relativt ny introduksjon i underseksjon Triflora. Lettdyrka og hardfør
her i Ålesund. Rosa blomster.
R. yunnanense. En klassisk Triflora-art. Ofte delvis løvfellende. Hvite eller rosa blomster.
R. rubiginosum RAN 272. Også en klassiker. Kjennes best på mye mørke skjell under blada.
Rosa blomster.
R. mucronulatum, kompakt hvit form. Få planter igjen. Tidligblomsternde og hardfør.
R. camtschaticum, rød. Frøplanter av rødblomstrende plante. Ikke garantert at alle får røde
blomster.
R. camtschaticum, hvit. Disse er delt av fra en hvitblomstrende plante og er garantert å få
hvite blomster.
R. concinnum ssp. pseudoyanthinum cw. Dyp rosa blomster skille denne underarten fra
hovedarten.

Arter i underseksjon Ledum
Ledum var tidligere i en egen slekt, men er blitt innlemma i Rhododendron-slekta. Alle har
hvite blomster og svært aromatiske blad. Ingen blir særlig store. De fleste er lettdyrka og
ganske herdige. Tåler klipping, noe som bør gjøres etter noen år for å beholde en god
vekstform. Dette er det beste utvalget jeg noen gang har hatt, mangler bare den eneste som
vokser vill i Norge, R. tomentosum! Alle arter: 100 kr!
R. subarcticum. Smale blad, regnes av non som en underart av R. tomensosum.
R. tolmachevii. Den mest storvokste av artene. God herdighet. Min favoritt!
R. groenlandicum. En lavsvoksende form av arten med spesielt hårete underside på blada.
R. hypolepidotum. Fra Japan, ligner en noe mindre utgave av tolmachevii.
R. neoglandusolum. Villinnsamla i USA. Skiller seg ut på glatt underside på blada.
R. x columbianum. Regnes normal som en naturhybrid, men Flora of North America
beskriver den som en egen art. Har mest aromatiske blad av vem alle.
R. ‘Milky Way’. En klon av hypolepidotum ulvalgt for spesielt fine blomster. Kun få planter.

ELEPIDOTE ARTER
Kun noen å arter nå i høst. Men det blir stort utvalg til våren!
R. orbiculare OJL 16-13. Uvanlige ”runde” blad og mørkt rosa blomster.
R. coeloneuron NN0929. Spesielt bladverk med veldig tydlige bladnerver. Hvite blomster
med rosa kante på kronblada.

Elepidote arter – nedsatt pris!
R. bureavoides OJL 16-33. Nydelig bladverk og rosa blomster.

75 kr!

R. campanulatum. Spesielle blålilla blomster. Blir høye planter.

75 kr

R. brachycarpum ssp. tigerstedti.
Ekstremt hardfør. Hvite blomster med grønt svelg.

75 kr

R. proteoides x ? Dette er planter av villinnsamla proteoidesfrø som
åpenbart er krysninger mellom proteoides og en annen art. De
er variable, men alle ar kompakte i veksten og har små blad.

75 kr

LITE HERDIGE ARTER
Her er noen arter som en ikke kan regne med å kunne dyrke overalt i Norge. Men alle er i
kultur utendørs et eller annet sted der vintrene er milde! Flere av dem har klart seg bra i
Ålesundsområdet over flere år. Jeg er sikker på at de kan prøves på flere sted enn det har vært
gjort til nå. Man må bare tøre å prøve! Der det ikke er vits å prøve dem ute, kan de
overvintres i et frostfritt veksthus og stå ute i potter om sommeren.
Prisen for alle er 100 kr!

R. valentinuanum. Liten kompakt plante med gule blomster.
R. camelliflorum. Som navnet sier med camellialignende blomster.
R. levinei. Blir i England regna som en spennende nyere Maddenia-introduksjon. Maddeniaartene egner seg veldig godt til pottekultur.
R. zaleucum. Dette er planter fra OP-frø, så jeg kan ikke garantere at de er ”rene”. Kanskje
den mest herdige på denne lista.
R. johnstoneanum. Nydelig art med kremgule blomster.
R. crenulatum. En miniatyr i underseksjon Maddenia. Ble planta ut i fjor høst og klarte
vinteren greit.
R. hookeri. Art i underseksjon Thomsonia med dyprøde blomster. Har klart seg flere år i
Ålesund uten skader.
R. viscidifolium. En av de få rhododendronartene med oransje blomster.
R. griffithianum. Svært store hvite blomster. Har vokst flere år i Ålesund på en lun plass,
men har ennå ikke blomstra.

SISTE SJANSE (for denne gang)!
(Kun 1-2 plante av hver! Kan komme igjen ved en senere anledning. Pris er 150 kr der ikke
annet er angitt. Høyere pris = større plante.)

LEPIDOTE ARTER:
R. cuneatum RAN 727
R. davidsonianum JN 11038
R. charitopes
R. xichangense
R. heliolepis HP
R. brachyanthum cw

250 kr

150 kr/ 200 kr

R. flavidum cw
R. petrocharis
R. calosatrothum ssp. riparioides cw
R. westarianum RAN 464
R. orthocladum HP
R. rupicola var. chryseum R&N 153
R. trichocladum cw
R. caesium HP
R. tapetiforme cw
R. mucronulatum var. taquetii
R. amesiae

300 kr

R. dendrocharis x ’April Rose’

ELIPIDOTE ARTER
R. stewartianum
R. meddianum ssp. atrokermesinum
R. huidongense RAN 361
R. cyanocarpum
R. thayerianum
R. tritifolium
R. campylocarpum ssp. campylocarpum
R. campylocarpum ssp. caloxanthum KR 10458
R. yakushimanum
R. citriniflorum cw
R. sanguineum cw
R. sphaeroblastum JN 12298
R. lapsongianum BE 09-07
R. ziyuanense
R. calophytum
R. haematodes
R. calophytum x hodgsonii
R. x parvum
R. roxieanum x wardii

200 kr
200 kr
200 kr

300 kr

250 kr

Andre planter
Pris der ikke annet er angitt er 150 kr.
Elliottia pyroliflora

100 kr

Podocarpus sp. Nåletre (kompakt busk) fra New Zealand. Div. former.

100 kr

Sorbus poterifolia. «Verdens minste rognetre».
Ilex fargesii cw. Nåleforma blad!
Pliladelphus coronarius ‘Aurea Nana’
Skjærsmin med kompakt vekstsform og gule blad.

100 kr

Berberis sp. Vintergrønn dvergform.

30 kr

Kalmia polifolia. Den minste av Kalmia-artene.
Magnolia wilsonii. Ligner en stor utgave av M. sieaboldii.

100 kr

Daphne mezereum album (Hvite blomster)

100 kr

Daphne mezereum (Rosa blomster)

50 kr

Buxus ‘Graham Blandy’. Søyleforma vekst!
Taxus baccata. Barlind. Frøplanter av hageplanter.

30 kr

Enkianthus deflexus RAN 599.
Klokketrolllyng. Ser utrolig spennende ut, men er ikke utprøvd over
en vinter ennå.

Rhododendron, ukjente planter
25 kr!
Jeg har noen fine planter der jeg ikke er sikker på navnet. Det kan være arter der
jeg har mista lappen, hybrider som har kommet opp når jeg har sådd arter, eller
planter som åpenbart ikke stemmer med navnet som sto på frøposen. Disse
selger jeg for kun 25 kr stk.

