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R. forunei, bredblada form

RHODODENDRON FOR SALG - VÅREN 2021
Her kommer rhododendronlista for våren 2021. Alle kunder vil også få tilsendt et tilbud på
seinsommeren.

Jeg vil be alle som bestiller planter å legge merke til følgende:
Mine planter er mindre enn de som selges i vanlige hagesenter! (Det samme er prisene.)
Her kan en få flere små planter for samme pris som en stor. Lag gjerne et «ventebed» der de
kan dyrkes noen år under beskytta forhold (se nederst).
-De fleste plantene er laga fra frø. Noen få er stiklingsformert. Jeg tar forbehold om at
frøkildene (diverse frølister) kan være upålitelige mht. om en får ekte vare, men jeg prøver å
vurdere plantene så godt jeg kan før jeg setter dem på lista.

-Jeg har svært få eks. av flere av plantene på lista!
Bestillingene blir prioritert strengt i den rekkefølgen de kommer inn!
Det kan være svært lurt å sette opp noen alternativ. Det går også an å supplere en innsendt
bestilling fram til jeg begynner å sende ut i slutten av april (ev. tidlig i mai om våren er veldig
sein).
-Kjøper må selv vurdere om han/hun tror planten er herdig på sitt eget hjemsted. Jeg lager
også arter med svak herdighet, for jeg mener at altfor mye er uprøvd i Norge. For de svakeste
artene markerer jeg dette eksplisitt. Noen arter er vanskelige å dyrke, men dette får den
enkelte også ta som en utfordring!
-Planter som har stått ute over vinteren, kan se litt pjuskete ut ved utsending i april/mai, men
de kommer seg som regel i løpet av vekstsesongen.

Priser
Normalprisen for en 2-3 år gammel plante hos meg er 150 kr der ikke annet er nevnt,
men den kan variere noe etter størrelse og sjeldenhet. Noen arter vil ha en delt pris
(150/250 kr). Det betyr at jeg også har noen større planter av denne arten, men som
regel ganske få. Svært sjeldne arter eller arter det er vanskelig å formere, har også ofte
en noe høyere pris. Dette står da presisert i lista.
Planter som ikke holder full kvalitet, sender jeg noen ganger ut til sterkt redusert pris. Som
regel kommer de seg etter hvert, men det tar litt lenger tid.

Jeg har nå gått over til å sende plantene via Bring som er postens ordning tilpassa for
firmakunder. Dessverre har Bring ulike priser etter hvor en bor i landet.
Husk å skrive navn, postadresse og telefonnummer på bestillinga!
Pakkene hentes på postkontor/post i butikk som før.
Melding om pakke med hentenummer kommer som tekstmelding.

Presiser om levering i månedsskiftet april/mai er for tidlig!

Det er mulig å besøke hagen min og hente/handle planter her i Ålesund etter avtale.
Jeg har alltid en del større planter for salg. Disse kan ikke sendes i post. Pris for disse
kan variere fra 300 – 1000 kr, for det meste midt imellom. Ta kontakt om du vurderer et
besøk, så får du tilsendt oppdatert liste. Flere var innom i 2020.

Noen kunder ber meg også plukke ut et utvalg planter til en viss sum inklusiv frakt, f. eks 600,
1000, 1500 eller 2000 kr. Og det er en service jeg gjerne gjør.

Restopplaget av boka
Storblada rhododendron i Norge
selges nå for 50 kr til de som
kjøper planter!
-130 s, A4-format.
-Mer enn 200 bilder
Sendes sammen med plantene, ikke ekstra porto.

RHODODENDRON FOR SALG - VÅREN 2021
Forkortelser/begrep: CW

HP
Selfed
OP
aff.
ex.

= collected wild, villinnsamlet frø. (Planter med
innsamlingsnummer, f. eks ”AC 4335”, er
alltid villinnsamlet.)
= håndpollinert (kryss mellom to ulike kloner av
samme art, utført i en hage/samling).
= selvpollinert, pollinert på samme plante.
= åpen pollinert (kun arter som ikke krysser med
andre)
= ”ligner veldig på --” Innsamleren er ikke helt sikker.
Noen ganger setter de også et spørsmålstegn.
=ex foran et innsamlingsnummer betyr at planten er
håndpollinert mellom planter av samme innsamling.
Altså identisk med, men ikke direkte innsamla i
naturen.

Intrasiebling = kryss mellom to frøplanter av samme opphav.
NY!

= ny art/variant/underart på min liste eller
lenge siden sist jeg hadde den til salg

EPIDOTE ARTER
”Vanlige” Rhododendron, som regel planter som blir ganske store etter
noen år
UNDERSEKSJON ARBOREA
R. arboreum var. roseum. Lyst indument skiller denne fra var. cinnamomeum. R. arboreumvarianter har vist seg å trives langt bedre langs vetlandskysten enn tidligere anntatt.
R. lanigerum(?) KR 11320. Lower Dabang District, Arunachal Pradesh, India. 2250 m. NY!
R. niveum HP. Helt spesiell blomsterfarge. For milde strøk. Går fint her i Ålesund.

UNDERSEKSJON ARGYROPHYLLA
R. argyrophyllum ssp. hypoglaucum CW. Spesiell gulrød nyvekst. E stor plante, 400 kr
R. coryanum? KR 11281. Dibang distr. Arunachal Pradesh, India. 1500 m. Spennende art
som er meget sjelden i kultur. Vær obs på at innsamleren har satt spm.tegn bak
artsnavnet. Jeg vet ingenting om herdighet. NY!

R. floribundum FB 11-2015, Yunnan. HP. Høyreist plante med ganske lange blad med
tydelige nerver. Rosa blomster.
200 kr
blomster. Blir en flott plante her i Ålesund. Middels herdig.

UNDERSEKSJON AURICULATA
R. auriculatum HP. Storvokst plante med store duftende hvite blomster i juli. Krever
beskyttet plassering mot vind. NY!
UNDERSEKSJON BARBATA

UNDERSEKSJON CAMPANULATA
R. campanulatum ex. ‘Nepal’ HP.
R. campanulatum CHM 3024.
To former av denne arten som er en godt kjent art i kultur. Spesiell blåfarge
på blomstene og ellers blankt og fint bladverk.
R. wallichii HP. Nær i slekt med R. campanulatum, men har oftest mørkere indument. Rent
hvite blomster. Herdig og lettdyrka.

UNDERSEKSJON CAMPYLOCARPA
R. campylocarpa KR 10900. Arunachal Pradesh, India. 3850 m.
R. souliei CW Sichuan. Ligner en R. wardii med rosa blomster. Klassiker! 150/300 kr
R. wardii HP. Klassiker med gule blomster. Må være i enhver seriøs samling. 150/400 kr.

R. wardii var. puralbum. Kremhvite blomster, lengeblomstrende. Kun få planter.

UNDERSEKSJON FALCONERA
De storblada artene i underseksjonene Falconera og Grandia krever en lun plassering
med beskyttelse mot vind. De koster 200 kr stk. der ikke annet er nevnt.
R. coriaceum 10-39, Bilouxueshan, Yunnan. 3500 m. Ligner en rex med mindre blad. Kun ¨
for mildere strøk. Klarer seg greit i Ålesund.
R. galactinum HP, frø fra Glendoick. Dette er en uvanlig Falconera-art i kultur. Litt mindre
blad enn de største i denne gruppa, men hardføre planter. Kan måtte trenge litt ekstra
gjødsel for å unngå klorotiske blad.
200/350 kr
R. falconeri ssp. eximium HP. Kanskje den flotteste av alle de storblada artene.
Imponerende bladverk! Ikke blant de mest hardføre, men lite utprøvd. Har blomstra i
Norge. 300 kr.

R. montroseanum HP, Frø fra RSF. Kan ha veldig store blad som ung plante. Har vist seg å
være mer herdig enn tidligere antatt. Bør prøves mer.
200/350 kr
R. rex ssp. rex RAN 646. Muli, Sichuan, 3566 m.

R. rex? Ikke helt sikker bestemmelse. Fine planter i god vekst.
R. rex aff. CNC. 12091. Ebian, Sichuan, Kina. 3000 m. En litt uvanlig form med mattere
blad veldig rasktvoksende for å være R. rex. Få planter. 250 kr
R. sinofalconeri HP, frø fra RSF. Ikke blant de mest hardføre, men klarer seg fint langs
vestlandskysten. Hurtigvoksende, blir ganske stor. 200/ 350 kr.

Storblada hybrider:
Kryss mellom Falconara- og Grandia-arter og andre arter med store blad kan gi
mektige og flotte planter med god herdighet. Jeg har sådd en del av disse, men foreløpig
er det bare fire navn på denne lista.
R. sinofalconeri x kesangiae. Kun en plante: 250 kr.
‘Hardu Giant’ x sinofalconeri. 250 kr

UNDERSEKSJON FORTUNEA
R. asterochnoum HP, frø fra RSF. Ligner på R. calophytum, men etter min mening enda
flottere. Blir en stor plante med lange blad. Majestetisk!
R. calophytum var- openshavianum RAN 427, CW. Veldig annerledes enn den vanlige
calophytum og mindre herdig. Smale. Skinnende blad.
R. decorum HP. En av de få artene som har duftende blomster.
R. decorum OJL 13-30- Beima Shan, Yunnan. 3450 m. Større planter. 150/ 250 kr
R. decorum aff. JN 11037 Sp nova? Skiller seg fra vanlig decorum på runde blad, mer lik
yuefengense eller cardiobasis. Ny!
200 kr
R. fortunei, bredblada form HP (bildet øverst på dette dokumentet). Det har vist seg i
senere år at R. fortunei er en mye mer variabel art enn tidligere antatt. Dette er en mye
mer bredblada form med store, med duftende blomster. Enkeltblomster kan bli opptil
12 cm i diameter. Storvokst og hardfør plante. NY!
R. fortunei HP. Dette er den vanlige forma av arten. Kan blir ganske stor. Duftene blomster.
R. glanduliferum HP. En storvokst og staselig plante. Ikke for de kaldeste strøk.
R. orodoxa CW, Sichuan. Rosa blomster og eller lett art å dyrke. NY!

R. serotinum aff. HP. Frø fra RSF. En hurtigvoksende nyere introduksjon med store hvite
blomsterstander. Ikke endelig bestemt, derfor «aff» i navnet.
R. vernicosum RAN 459. 3442 m East side of Zheduo Shan/Mtn. Kangding County.
Sichuan. Lettdyrket og hardfør, kan bli ganske stor.
R. yuefengense selfed. En av fineste introduksjonene fra seinere år. Runde blad og store rosa
blomsterklaser. Veldig iøynefallende!
150-200 kr
R. platypodum x ? Dette er hybrider av platypodum der den andre foreldrearten ikke er kjent.
Det blir normalt sterke og lettdyrka planter.
100 kr
R. platypodum HP. En av fineste introduksjonene fra seinere år. Store runde blad og store
dyprosa blomsterklaser.
R- praeverneum HP. Storvoksende planter, som en mindre calophytum. Lyse rosa-lilla
blomster.
R. qiaojianense HP. Spesiell art med runde blad. Rosa blomster. Ganske ny i kultur.
UNDERSEKSJON FULGENSIA
UNDERSEKSJON FULVA
R. uvariifolium CW. Blir storvokst med kraftig bladverk med tida. Gråhvit
bladunderside. Hvite blomster.
150/300 kr
R. fulvum var. fulvoides HP. Lange blad med gult indument. 150/400 kr.

UNDERSEKSJON GLISHRA
R. adenosum (selfed). Middels herdig art med «epleblomster». Litt «hårete» blad.
R. glishrum HP. Staselig plante, blir ganske stor. Varierende blomsterfarge. NY!
R. habrotrichum HP. Sjeldan i kultur, nydelig blålig bladverk. Middels herdig. Få planter.
R. spilotum HP. En sjeldan plante i kultur. Antatt å være en naturhybrid. Lavtvoksende.
R. crinigerum KR 10853. Anjaw, Arunachal Pradesh, India. 3100 m. Storvokst plante med
hårete skudd og bladstilker. Rosa blomster. Krever litt ly.
NY!
UNDERSEKSJON GRANDIA
De storblada artene i underseksjonene Falconera og Grandia krever en lun plassering
med beskyttelse mot vind. De koster 200 kr stk. der ikke annet er nevnt.

R. grande HP. Men må ha et beskyttet sted. Store blad og gule blomster. Frø fra en botanisk
hage på New Zealand. NY!

R. grande cf. KR 11389. Dabang district, India 2650 m. cf betyr at planten slik den ble sett i
naturen er litt usikker mht identifikasjon. Mest sannsynlig svak herdighet. NY!

R. grande, Edinburgh hardy form (selfed). Har vist overraskende herdighet for denne arten.
Gule blomster.
R. kesangiae HP. Litt mindre hardfør enn R. rex, men ellers en lettdyrket og veldig flott
storblada art med større blad enn rex. Bør plantes mer enn den har blitt til nå.
R. macabeanum KR 11046. Nagaland, Arunachal Pradesh, India. 3000 m. Sjelden ny
innsamling av denne arten. Få planter.
300 kr.
R. magnificum cf. KR 11322. Dabang District, Arunachal Pradesh, India. 2250 m. Normalt
en lite hardfør art. Planter fra Arunachal Pradesh har imidlertid overrasket med god
herdighet tidligere. cf bak navnet betyr at innsamleren er litt usikker å phva han har
funnet, som igjen kan bety at det kan være noe annet – og dermed mer herdig. NY!
R. praestans KR10864. Anjaw distr. Arunachal Pradesh, India. 3300 m. En av de mest
hardføre av de storblada artene. Hvite blomster.
R sidereum ex. KW 20838 HP. Ikke den mest herdige av de storblada, men klarer seg fint på
beskytta sted i Ålesund.
R. sidereum KR 10778. Anjaw distr. Arunachal Pradesh, India. 2600 m. Ikke den mest
herdige av de storblada, men klarer seg fint på beskytta sted i Ålesund.
R. suoilenhense HP. En av de aller nyeste introduksjonene av storblada arter. Store blad og
trenger lang tid på å utvikle indument. Frå Vietnam. Dyrkes noen få sted på
Vestlandet. Må står lunt og beskytta for vind. NY!
300 kr
R. watsonii OJL 16-2. Nedenfor Megutseo Lake, Sichuan. En av de letteste og mest
harføre av de storblada artene.
UNDERSEKSJON IRRORATA
R. sp. Subs. Irrorata. EV 48-18. Bala Gezong, Yunnan. 4150 m. Ikkje definert art. Bør være
hardfør mange sted med så høy innsamling. NY!
UNDERSEKSJON LANATA

R. flinckii HP. Sjeldan art i kultur. Tjukt indument og mørke blad.
Varierende blomsterfarge.

200 kr

R. lanatum (selfed). Gule blomster og blålig bladverk med tjukt indument. Endelig har jeg
fått opp et mange planter av denne flotte arten. Den liker drenering.

UNDERSEKSJON MACULIFERA
R. longuesquamatum EV. 16-3. Gonga Glacier Park, Sichuan, Kina, 3300m.
Langsomvoksende art med vakkert og spesielt bladverk og rosa blomster.
Sjelden i kultur.
R. oligocarpum HP. Sjelden art i norske hager. Veldig spesiell med at åpnende knopper og
åpne blomster har ulik fargenyanse – på samme tid. Lettdyrka og hardfør. NY!
R. sikangense HP. Nydelige rosa-røde blomster. Hardfør og lettdyrka. Sjelden i kultur.
R. pachysanthum HP. En absolutt må-ha-plante! Fantastisk bladverk, «epleblomster».
R. pseudochrysanthum, dwarf form. Tettoksende art med «epleblomster» NY!
R. strigillosum HP. Tidligblomstrende busk med røde blomster. «Hårete» skudd og
bladstilker.

UNDERSEKSJON NERIIFLORA
R. aperanthum BE 15-13.Sjelden og krevende plante. Må ha god drenering. Gule eller rosa
blomster og tett vekst.
R. beanianum KR 11182, Burma, 2800 m. Fint bladverk og blomster, men lite hardfør.
R. dichroanyhum ssp apodectum EV 44-9. Pianma Pass, Yunnan, 3050 m. Oransje
blomster. Kompakt vekstform. NY!
R. eudoxum MH. Peacock Pass, Yunnan, 3765 m. Mest sannsynlig en naturhybrid. Sjelden i
kultur. NY!
R. floccigerum EV 46-8. Nanijelou, Yunnan. 3550 m. Spesiell art med indument i dotter!
Varierende blomsterfarge, i blant tofarget. For gode strøk av landet. NY!
R. floccigerum OJL
R. haematodes ssp. chaetomallum RAN 272. Bilouxueshan, Yunnan, 3.800. Røde
blomster og grågrønt bladverk. Litt mindre herdig enn R. haematodes ssp. haematodes.
R. mallotum HP. Nerrifloraart med store blad, de største i denne gruppa. Svak herdighet,
men klarer seg mange sted på Vestlandet.
R. microgynum HP. En av de letteste røde artene å dyrke. Veldig blomsterrik. Vokser
langsomt. NY!
R. pocophorum BE 12-30. NV Burma, 3000 m. Røde blomster. Kun en stor plante 400 kr
R. sanguineum var. sanguineum EV 49-8. Bala Gezong, Yunnan. 4150 m. Røde
blomster. NY!

R. sanguineum ssp. didymum HP. Mørkt burgunder blomster ute på sommeren. Krevende,
må ha god drenering og littt tilførsel av kalk! Svært fin når den lykkes.

R. temenium var. gilvum HP. Lyse gule blomster som faktisk kommer mest av på høsten.

UNDERSEKSJON PARISHIA
R. elliiotti KR 11047. Parishia-artene har vist seg langt bedre enn antatt tidligere. De har
blomstra flere sted langs Vestlandet. Knall røde blomster. Bør prøves mer!

UNDERSEKSJON PONTICA
R. aureum var. rosea-alba, Eastern Sayan Mountains, det sørlige Sibir, Russland , 2400 m.
Har hvite eller rosa-hvite blomster.
R. aureum var. hypopitys, Far East, Dusse Alin’ Ridge, sørlige og sentrale Sibir. Større i
alle deler enn den vanlige R. aureum. Gule blomster.
R. brachycarpum var. roseum HP. Kompakt og seintvoksende utgave av arten. Blomstrer
seint i sesongen, rosahvite blomster.
R. brachycarpum ssp. schemetovii, Russian Far East, Ternei District, Sikhote Alin. Sjelden
variant I kultur.
R. brachycarpum ssp. faurei CW. Sjelden variant av denne arten. Vokser helt øst i tre land i
Asia. Svært hardfør. Lys rosa til hvite blomster. NY!
R. brachycarpum var. tigerstedtii ex. South Korea, Mt. Sorak, 1500 m. HP. Verdens mest
hardføre rhododendronart, tåler over 40 minus. Bør ikke plantes i naturen pga en viss
spredningsfare. Fjern gjerne frøhus for å unngå ukontrollert spredning.
R. degronianum HP. Japansk art, nær beslekta med R. yakushimanum. Rosa blomster og fint
bladverk med tykt indument.
150/200 kr
R. makinoi HP. Spesiell art med veldig smale blad. Trenger litt kalk år om annet.
R. maximum HP. Seinblomstrende og hardfør. Liker en skyggefull plassering. 150 / 200 kr
R. smirnowii HP. Hardfør art fra Tyrkia og Kaukasus. Rosa blomster og fint
bladverk med tykt indument.
R. ungernii HP. Sjelden i kultur, en noe større utgave av R. smirnowii fra det nordøstlige
Tyrkia og Kaukasus. Blomstrer seint og liker skyggefull plassering. 150/300 kr
R. yakushimanum HP. Klassisk må-ha-art! Ble kåra til århundrets nye art på 1900-tallet.

UNDERSEKSJON SELENSIA

R. selense CW. Kompakt plante med relativt små blad og rosa blomster.
R. selense dasycladum RAN 587. Qingshuilang Shan, Yunnan. 3582 m. Kun en
stor plante.
500 kr

UNDERSEKSJON TALIENSIA
R.aganniphum EV 13-31. Beima Shan, 4100 m. Mørke blad og tjukt indument. Hvite ‘
blomster.
R.aganniphum RAN 462. Østsiden av Zheduo Shan, Sichuan, Kina. 3722 m.
R. alutaceum RAN 551. Dêgën, Yunnan. 3690 m. R. alutaceum har vært mye omdiskutert og
regnes av mange for en naturhybrid. Vanligvis fine planter med smale blad og hvite
blomster.
R. balfourianum HP. Middels stor art med fint bladverk. Hardfør og lett i kultur. 200 kr
R. beesianum EV 27-8. Peacock pass, Yunnan. 3750 m. Høyreist og stor plante. Fin, men litt
krevende i kultur. Liker ikke å bli flytta. NY!
R. bureavii HP. Klassisk art med mørkt bladverk og tjukt indument. Hvite blomster, ofte
med rosa start.
R. bureavioides OJL 16-33, Mugetso Lake, Sichuan, Kina. 3680 m.
Klassisk art med mørkt bladverk og tjukt indument. Mørk rosa blomster.
En «må-ha- plante» for enhver samler!
R. danbaense RAN 403. Xiaojin County, Sichuan. 3699 m
R. elegantulum RAN 627, 3707 m. Yunnan Province. China. Heilt spesiell art. Et must!
R. faberi CW. Klassisk Taliensia-art
R. lacteum RAN 681. Liangshan, Sichuan, Kina. 3932 m
Utfordrende i kultur, men veldig flott når den lykkes.
R. mimites var simulans HP. Rosa blomster, merkelige «vridde» blad. Store pl. 200 kr
R. phaeochrysum EV 18-06, Yunnan, 3750 m. Lettdyrket og hardfør. Kan bli
ganske stor. Hvite blomster, fint bladverk.
R. phaeochrysum H. Sch. Sichuan. Lettdyrket og hardfør. Kan bli ganske stor. Hvite
blomster, fint bladverk.
R. phaeochrysyum/przewalskii CW, Kangding øst, Sichuan. Ikke sikkert bestemt. Den siste
har nesten ikke-eksisterende indument, slik kan de skilles etter noen år i kultur. NY!

R. principes HP. Tidligblomstrende art med rosa blomster og svampaktig indument.

Opprettvoksende, blir ganske høy. Flott og staselig plante.
R. purdomii JN11005. Shaanxi, Kina 3400 m. Meget sjelden art i kultur. Kun en stor
plante. 400 kr
R. roxieanum var. oreonastes EV16-13, Beima Shan, Yunnan. Smalbladet form,
spesiell! 4300 m.
R. rufum aff. OJL 16-41. Like ovenfor Laoyulin village. Sichuan. Relativt store blad. Ikke
sikkert bestemt. NY!
R. rufum CW. Kraftig voksende art med hvite blomster. Lettdyrka og herdig.
R. taliense EV 37-8. Cangshan, Yunnan, 3950 m. Kompakt vekst, mørke blad og svært tett
indument i «dotter». NY!
R. wasonii CW, Sichuan. En av de bladplantene i denne gruppa. Kompakt vekst, tjukt indument og
god herdighet. NY!

UNDERSEKSJON THOMSONIA
R. ceracinum KR 10949, Arunachal Pradesh, India 3600 m. NY!
Sjeldan art i kultur. Opprettvoksende, dyprøde blomster, god herdighet.
R. cyanocarpum EV 16-18. Runde blad og blomster med fem svarte nektarlommer i
bunnen. Spesiell!
R. hookerii HP. Spesielle blad med «dotter» langs nervene. Røde blomster. Lite herdig, men
klarer seg i milde områder.
R. faucium HP. R. faucieum er en flott art med vakker nyvekst og flotte dyprosa blomster.
Har vokst i mange år i Ålesund uten skade. Store planter, 400 kr.
R. stewartianum KR 10862. Arunachal Pradesh, India, 3300 m. Opprett busk med svært
variabel blomsterfarge.
150/250 kr

UNDERSEKSJON WILLIAMSIANA
R. williamsianum HP. Kompaktvoksende ark med rødbrun nyvekst og store rosa blomster.

LEPIDOTE ARTER
Småbladete arter, kalles ofte dvergarter, men det er misvisende i mange tilfeller, for flere av
dem kan bli to meter høye eller mer.

SEKSJON POGONANTHA
R. primuliflorum EV 16-3, Balang Shan, Sichuan, 3925m.
R. Seksjon Pogonantha sp. BE 13-15. Bilouxueshan, Mekongsiden,Yunnan. 3960 m.
Ikke endelig bestemt art.

UNDERSEKSJON BAILEYA
UNDERSEKSJON BOOTHIA
R. boothii KR 10716. Nydelig plante med skarpt gule blomster, men dessverre ikke for
utendørsdyrking.
R. leptocarpum RAN 274. Bilou Xue Shan, vestsiden. Bijiang. 3.100 m. Gule blomster, lite
herdig. NY!
.
R. sufureum EV 30-8. Bilo, Yunnan, 3050 m. Klart gule blomster. Kun for gode strøk. NY!
UNDERSEKSJON CAMELLIIFLORA
R. camelliflorum selfed. Lite herdig, men har klart seg ganske bra i mildeste områder.

UNDERSEKSJON CAMPYLOGYNA
UNDERSEKSJON CAROLINIANA

R. minus var. smokianum , selfed av villinnsamla plante. Dette er en lavtvoksende variant
av R. minus som vokser høyt oppe Smokey Mountains i Appalachene på den
amerikanske østkysten. Man trodde lenge at det var en ny art, men den er i dag regna
som en varietet. Den er mer herdig og lettdyrka enn den vanlige R. minus. Svært
sjelden i kultur.
UNDERSEKSJON CINNABARINA
R. cinnabarinum HP. Gul-oransje blomster. Duftende bladverk.
UNDERSEKSJON EDGEWORTHIA
R. seingkhuense aff. KR11090. Kachin state, Burma. 2387 m. En av de fineste artene, men
dessverre lite hardfør. Kan prøves i de beste områder. Lett å dyrke i potte. NY! 150/250 kr.

R. edgeworthii EV 42-8. Pianma Pass, Yunnan. 3000 m. Fantastisk bladverk og store
duftende blomster. Dessverre kun for de beste områder, eller i potter. NY! 150/250 kr.
UNDERSEKSJON GENESTIERIANA

UNDERSEKSJON GLAUCA
R. brachyanthum CW Yunnan. Gule blomster, fint bladverk. For milde strøk.

UNDERSEKSJON HELIOLEPIDA
R. invictum HP. Helt ny art i kultur i Norge, stort sett ukjent elles også. Alle artene i
Heliolepida-seksjonen har aromatiske blad. Virker bra hardfør. En spennende nyhet!
R. heliolepis EV 18-08. Niding, Yunnan, 3600 m. Blomstrer seint på sommeren. Sterkt
duftende blad.
R. heliolepis BE 15-08. Laowo Shan, Yunnan. 3800 m. Blomstrer seint på sommeren. Sterkt
duftende blad.

UNDERSEKSJON LAPPONICA
Der ikke annet er nevnt har plantene her små blad og blå blomster.
R. cuneatum RAN 727. Muli, Sichuan, Kina. Uvanlig storbladet Lapponica-art. Sjelden i
kultur, men har vært dyrket noen år i norske samlinger.
R. fastigiatum HP ex. SBEC 804. Denne arten selges ofte i planteskoler feilaktig som R.
impeditum. Kompakt vekst og blå blomster.
R. hippephaeoides EV 72-08, Xilian Pen Pass, 3720 m. Klassisk Lapponica-art med lys
blå blomster. NY!
R. impeditum EV 61-08. Yunnan, 3900 m.
R. intricatum FB 11-08, Yunnan, 3700 m. NY!
R. nitudulum var. nitudulum EV13-8. Sichuan, Kina.
R. rupicola var. chryseum EV 47-8. Nanjielou, Yunnan. 3620 m. En av få Lapponia-arter
med gule blomster. Lettdyrka og hardfør.
R. rupicola var. muliense FB 09-08. Yunnan, 3700 m. Sjelden variant av denne arten, gule
blomster. NY!
R. setosum CW/stiklingsformert. Kompakt vekst, burgunderrøde blomster. NY!
R. tsaii RAN 491, NE Yunnan, Kina. 3000 m. Relativt nyintrodusert Lapponica-art med lyse

rosa-hvite blomster, noen ganger helt hvite. God herdighet.
R. thymifolium RAN 492. Lapponica-art med påfallende små blad.
UNDERSEKSJON LEDUM
Den tidligere slekta Ledum er blitt innlemma i Rhododendron. Alle artene har hvite blomster
og svært aromatiske blad. Kan være litt utfordrende i kultur, men tåler på den annen side sterk
klipping. Mange vokser i kalde, nordlige strøk.
Alle Ledum: 100 kr
R. groenandicum coll. Mt. Washington USA av Bent Ernebjerg. Svært hardfør.
R. hypoleucum CW Russland. Opprettvoksende
R. tolmachevii CW. Russland. Den største av Ledum-artene.
R. x columbianum HP. Naturhybrid fra USA. Kraftig duft når en gnir blada.
R. subarcticum CW. Den minste av artene.

UNDERSEKSJON LEPIDOTA
R. rubiginosum EV 05-08. Nanjielou, Yunnan. 3600 m. NY!
UNDERSEKSJON MADDENIA
R. ciliatum selfed. E nav de mest hardføre Maddenia-artene. Rosa blomster.
R. changii. Den desidert mest harfør Maddenia-arten. Gule blomster, fint bladverk.
R. crenulatum CW. Kompakt og liten Maddenia-art. Nyere introduksjon. Overraskende
hardfør så langt! Små hvite blomster. NY!
R. formosum var. iteophylllum. Maddenia-art med en viss herdighet. Kan prøves i gpde
områder.
R. levinei AC 25. Lite herdig, må ha beskytta voksested, eller dyrkes i potter.
R. lyi, selfed. Store hvite duftende blomster. Drivhusplante/ute i potter om sommeren. NY!
R. maddeni ssp. crassum. Store hvite duftende blomster. Kan prøves i de beste strøk. Ellers
drivhusplante/ute i potter om sommeren. NY!
R. pachypodum HP. Veksthusplante, ute om sommeren. Lettdyrka, blomstrer rikelig hvert år
i drivhuset hos meg. Kun en stor plante. 250 kr

R. valentinianum aff. HP. Kompaktvoksende plante fra Vietnam. Overraskende hardfør

så langt. Skarpt gule blomster. Ikke endelig bestemt i systematikken.
R. valentinioides AC 394. Ligner planten over og samme herdighet.
R. johnstoneanum x luteiflorum. Kryss mellom to gule Maddenia-arter. Lovende hardførhet
så langt.
100 kr
UNDERSEKSJON MENZIESIA (selges sammen med azalea senere i sesongen.)
UNDERSEKSJON MICRHANTHA
R. michranthum selfed. Veldig annerledes art som kan ligne artene i underseksjon Ledum.
Små hvite blomster og små blad. A collector’s item. NY!
UNDERSEKSJON MONANTHA
R. concinnoides HP. Høstblomstrende art. Kun for de beste forhold.

UNDERSEKSJON MOUPINENSIA
R. moupinense HP. En av første artene som blomstrer på våren. Blomstene kan derfor bli tatt
av frost, men selve planten er ganske hardfør. Liker god drenering/fjellhageforhold.
Dyprosa blomster. NY!

UNDERSEKSJON RHODODENDRON
R. hirsutum HP. En av de kjente artene fra Alpen. Dette er en lettdyrka klon av arten.
Den liker sandblanda jord, 50-50.
R. myrtifolium P&N 15049. Moldavia Region, Romania. Første innsamling av denne arten
av nordmenn på svært mange år. En plante som i mange år ble solgt under navnet
R. myrtifolium, har viset seg å være en hybrid. Den kalles nå ‘Milderubin’. Dette er
ekte vare!

UNDERSEKSJON RHODORASTRA

UNDERSEKSJON SALUENENSIA
R. calostrothum “Rock’s form” selfed. Dette er den forma med blågrønne blad som regnes
som den mest attraktive. Blomstrer nesten alltid også på høsten. En av de fineste
småblada artene etter mitt syn.
R. calostrothum med rød-rosa blomster. Uvanlig blomsterfarge på denne arten.
R. saluenense EV 55-8. Beima Pass 2. Yunnan. 4260 m. NY!

UNDERSEKSJON SCABRIFOLIA

R. spinuliferum selfed. Meget spesiell art med oransje-røde blomster som står rett opp. Kan
prøves utendørs i svært milde områder, elles lett og fin som potteplanter. NY!
R. racemosum HP. Lys rosa blomster i tette klaser.
R. scabrifolium HP. Rosa blomster. Sjelden art i kultur, kun for milde strøk.

UNDERSEKSJON TEPHROPEPLA
R. hanceanum ‘Canton Consul’ (selfed). Lav og tett plante, kremhvite blomster. Kun svært
få planter.
R. tephropeplum CW. Nydelig plante med rosa blomster. Begrensa herdighet. NY!
R. xanthostephanum EV 18-8. Pianma pass, Yunnan, 3380 m. Kun for beste forhold.

UNDERSEKSJON TRICHOCLADA
R. mekongense selfed. Skarpt gule blomster, delvis løvfellende. Hardfør klon av denne
spesielle arten, har aldri tatt skade i Ålesund.
R. viridescens. Seintblomstrende busk med blålig bladverk. Lys gule blomster..
R. mekongense/trichocladum BE 12-11. NW Burma, 3600 m.
R. trichocladum OJL 10-67. Bilouxueshan, Salween side, Yunnan. Store planter. 300 kr

UNDERSEKSJON TRIFLORA
R. ambiguum. Uvanlig form med hvite blomster. Hardfør og lettdyrka. 150/250 kr
R. ambiguum EV 27-16, sørsida av Ya Jia Gen Pass, Sichuan. Kina. 3118 m. En av de
letteste av de gulblomstrende artene i kultur. Blir 2-3 m.
R. concinnum OJL 16-29. Balang Shan, Sichuan. 3400 m
R. concinnum ssp. pseudoyanthinum OJL 16-23. Zheduo Shan pass, Sichuan. 3500 m.
Kraftig burgunder blomsterfarge, god herdighet. En av de beste Triflora-artene!
R. concinnun var. blandfordiflorum (stiklingsformert). Spesielle tofargede blomster.
Litt sprikende vekstform.
R. lutescens RAN 428. Yunnan, Kina 2600 m. Interesant plante med rødlige blad og gule
blomster.

R. polylepis EV 23-16, Sichuan, Kina. 3118 m. Spesielt bladverk med mørk underside. Kun
få planter.

R. tatsienense CW. Lettdyrka triflora-art med varierende blomsterfarge. Uvanlig i kultur.
R. yunnanense HP. Normalt hvite blomster, delvis løvfellende.

150/300 kr

R. Subs. Triflora sp. CW Udefinerte arter i Trifloragruppa. Hardføre og lettedyrka. Store
planter.
200 kr

UNDERSEKJSON UNIFLORA

UNDERSEKSJON VIRGATA
R. virgatum, selfed. Lite hardfør. Kan prøves i svært gode strøk.

100 kr

UNDERSLEKT TSUTSUSI (japanazalea)

R. dilatatum. Seintvoksende, men ganske hardfør. Full sol mager jord.
R. kiusianum Soft Pink. Meget hardfør, enkel i kultur.
R. lagopus (Syn: R. nudipes var. lagopus). Kompakt og seintvoksende. Vakkert bladverk.
Mørk rosa blomster. Hardfør!
R. nakaharae. Lav og kompakt art fra Korea.
R. nudipes (Syn. R. yakumontanum). Kan være veldig blomsterrik der den trives, rosa
blomster. Få planter.
R. rubripilosum selfed. Sjelden Tsutsusiart i kultur. Ikke spesielt hardfør. Klarer seg i
Ålesund med dekke om vinteren.
R. yedoense var. poukhanense. En av de mest lettdyrka japanazaleatypene.
R. tschonoskii CW Gunma Mt. Japan. Små hvite blomster, veldig herdig.

UNDERSLEKT THERORHODION
R. camtschaticum, lilla blomster.

SEKSJON VIREYA
R. kawakamii HP. Ikke hardfør noen sted i Norge. Lett og fin i potter.

100 kr.

AZALEA-ARTER, løvfellende Rhododendron.
Denne våren har jeg valgt å sette en del azalea-arter på lista, normalt selger jeg dem på
seinsommeren. Dette fordi jeg har ganske mange som har stått over en sesong og har fin
størrelse. Vær OBS på at løvfellende arter kan virke noe spinkle på våren, men de tar seg
veldig godt opp utover sommeren. Alle azalea bør plantes i full sol.
R. alabamense. Hvitblomstret art fra sørstatene i USA. Må ha varm plassering. Sjelden i
Norge. Seintvoksende.
R. atlanticum. Hvite blomster, sterk duft.
R. albrechtii. Dyprosa blomster, den første som blomstrer av azaleaartene.
R. calendulaceum CW. Har normalt oransje blomster, men kan også variere frå gult til rødoransje. Hardfør og lett å dyrke.
R. canadense. Lavtvokosende og kompakt. Rosa-lilla blomster. Blomstrer tidlig.
R. cumberlandense CW. Dypt rødoransje blomster. God herdighet.
R. molle ssp. japonicum. Oransje blomster. Veldig herdig og lettdyrka.
R. prinophyllum. Meget hardfør, lett i kultur. Rosa blomster.
R. schlippenbackii var. atro-roseum. Har mørkere rosa blomster enn den vanlige forma.
R. vaseyi HP. Opprett vekst, smale blad og lys rosa blomster. Hardfør og enkel i kultur.

Løvfellende planter av Menziesia-typen. Små klokkeforma blomster i klaser.
R. multiflorum. Lysrosa blomster.
R. cilicalyx x purpurea. Rosa til mørkrosa blomster.

ANDRE PLANTER

Få planter av hver.

Phyllodoce tsugafolia. I slekt med norsk blålyng, men har kvite blomster

150 kr

Olearia x hastii. Vinergrønn busk fra New Zealand. Full av hvite blomster på seinsommeren.
Har stått i min hage siden 80-tallet. Har frosset ned en gang, men kom igjen fra rota.
150 kr

Lithodora ‘Heavenly Blue’. Krypende liten busk med intens blå blomster. Kna fryse noe
tilbake, men kommer som oftest igjen i løpet av sesongen. Kan gjerne dekkes på
Vinteren. Svært vakker! https://www.thinkplants.com/lithodora-heavenly-blue
150 kr
Elliottia pyroliflora

100 kr

Pyrracantha coccinea, ildtorn. (frøplanter). Kan i gode år være helt full
av oransje bær.

50 kr

Salixs x boydii. En fjellhageklassiker! Kun en stor plante.

300 kr

Chamaedaphne caliculata.
Fuktighetstålende lyngplante fra nordområder, bl. a. I Russland.

150 kr

Digitalis ferruginea. Vintergrønn staude. Gul-brune blomster.

80 kr

Hedera colchica ‘Sulphur Heart’. Storblada eføy med variegerte blad.

60 kr

Kalmia polifolia. Kompakt og liten kalmiabusk.

100 kr

Taxus baccata, barlind. Frøplanter, ca. 30/40 cm. Hardfør og skyggetålende
Pliladelphus coronarius ‘Aurea Nana’
Skjærsmin med kompakt vekstsform og gule blad.

100 kr

Hebe topiaria. Kanskje den mest hardføre av alle. Sår seg litt der den står.
Gaultheria micqueliana. Vintergrønn dvergbusk med store hvite bær på høsten.

Rhododendron, ukjente planter

60-80 kr

60 kr
100 kr

25/50 kr!

Jeg har en del 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 25/50 kr, alt etter
størrelsen.
Gjelder kun for kunder som også kjøper andre planter!

Tips: Lag et ventebed!
Flere kunder har de senere åra laget såkalte ”ventebed” i hagen. Dette er et bed der små planter kan
dyrkes videre til de er store nok til å settes på et endelig voksested. Et slikt ventebed må lages på et litt
skjermet sted, vannes jevnt og være fritt for ugras, nærmest som et kjøkkenhagebed. Det trenger ikke
være stort, plantene skal helst stå litt tett sammen. Om det blir veldig kaldt er det lettere å lage
beskyttelse over planter som står samlet enn om de står spredt rundt i hagen.

Bli medlem i
Den norske Rhododendronforening

Meld deg inn på
www.rhododendron.no

