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           Rhododendron dekatanum 

 

RHODODENDRON FOR SALG  -  VÅREN 2022 
 
Her kommer rhododendronlista for våren 2022. Alle kunder vil også få tilsendt et tilbud på 

seinsommeren.  Salget av løvfellende azalea-arter er alltid i august da mange av dem 

trenger en ekstra vekstsesong før de er salgsklare.  

 

Jeg vil be alle som bestiller planter å ta hensyn 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 ektheten så godt jeg kan før jeg setter den på lista.  

 

-Jeg har svært få eks. av noen av plantene på lista, det gjelder å være tidlig ute.  

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 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 mange 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). Det betyr at jeg også har noen større planter av denne arten, men som regel 
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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. Frakt med Bring og utgifter med 

pakking kommer i tillegg. Plantene betales først etter at de er mottatt og kontrollert.  

 

Det er også 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! Flere var innom i 2021. 

 

Noen kunder ber meg også plukke ut et utvalg planter til en viss sum inklusiv frakt, f. eks 

1000, 1500 eller 2000 kr. Og det er en service jeg gjerne gjør.   

 

 

 

NB! -Skriv fullt navn og adresse på bestillinga di selv om du er gammel kunde! 

        -Presisèr om levering i månedsskiftet april/mai er for tidlig. 

        -Sett gjerne opp noen alternativ i tilfelle planter er utsolgt. 

        -Oppgi faktura-nummer når du betaler.   
 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nytt bokprosjekt! 
Jeg har planer om å gi ut ei ny bok i løpet av 2022. Den vil handle mest om 

plantejakt i Kina og mine tre turer som amatørplantejeger. Den vil også 

drøfte dagens regelverk for plantejakt og den såkalte NAGOYA-

protokollen som har endra på det meste som har med innsamling av planter 

og frø i naturen å gjøre. Boka vil har svært mange bilder, blant annet med 

grundige presentasjoner av rhododendronarter jeg så i naturen. Alle 

kunder får tilsendt tilbud og nærmere omtale når boka er trykket. 
 

 

 

 

 

RHODODENDRON FOR SALG - VÅREN 2022 
 
 

 Forkortelser/begrep: CW  = collected wild, villinnsamlet frø. (Planter med  

innsamlingsnummer, f. eks ”AC 4335”, er alltid 

villinnsamlet.)  

    HP  = håndpollinert (kryss mellom to ulike kloner av 

         samme art, utført i en hage/samling). 

    Selfed  = pollinert på samme plante. 

    OP  = åpen pollinert (kun arter som ikke krysser med 

          andre) 

aff. = en plante som”ligner veldig på” en kjent art, brukes     

                             om villinnsamla planter der innsamleren er  

                             usikker/nesten sikker. 

ex.    =ex foran et innsamlingsnummer betyr at planten er  

     identisk med denne innsamlingen, men ikke direkte 

      innsamla i naturen. 

Intrasiebling      = kryss mellom to frøplanter av samme opphav. 

  

KR  = Keith Rushforth, innsamler 

    JN  = Jens Nielsen, kjent dansk innsamler 

RAN   = Remi A. Nielsen, norsk innsamler  

OJL = mine egne innsamlinger i Kina 

NY!  = ny art/variant/underart på min liste eller som det er     

                                                                              lenge siden sist jeg hadde den for salg. 

  

   

Planter merket HP (=håndpollinert med et annet individ av annen opprinnelse) eller selfed 

(pollinert med seg selv) er ofte produsert av frø fra mine egne planter som er dyrket i mange 

år i Ålesund. Ellers er de pollinert i hager hos samlere rundt om i verden. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELEPIDOTE  ARTER  

”Vanlige” Rhododendron, som regel planter som blir ganske store etter 

noen år 

 

 

UNDERSEKSJON ARBOREA 

 

R. arboreum ssp. cinnamomeum HP. Den mest hardføre varianten av R. arboreum, den som  

har best mulighet til å lykkes i Norge. Klarer seg greit flere sted langs 

Vestlandskysten.  

 

UNDERSEKSJON ARGYROPHYLLA 

 

R. argyrophyllum ssp. nankingense HP. Hardfør art med rosa blomster og blad med hvit  

underside. Kan være meget blomsterrik. NY! 

 

R. argyrophyllum ssp. hypoglaucum RAN. Kun to større planter, 300 kr 

 

R. coeloneuron NN 0929. Læraktig bladverk med tydelige nerver. Rosa blomster.   

 

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.   

 

R. hunnevellianum ssp. rockii RAN 365 CW  

 

R. insigne, selfed. Veldig spesielt bladverk med «metallic» underside. NY! 

 

R. pingianum HP. Nær i slekt med R. argyrophyllum. Hvit underside på blada, lys rosa  

blomster. God herdighet. 

 

R. thayerianum selfed. Første gang på mange år at jeg har den på lista. Veldig spesiell med  

smale, stive blad. ”Epleblomster”. Sjelden i kultur. NY! 

 

UNDERSEKSJON AURICULATA 

 

R. auriculatum HP. Storvokst plante med store duftende hvite blomster i juli. Krever  

beskyttet plassering mot vind.  

 

UNDERSEKSJON BARBATA 

 

 

UNDERSEKSJON CAMPANULATA 

 

R. campanulatum ex. ‘Nepal’ HP.  Stor busk med blålilla blomster og fint bradverk. God  

herdighet. 

 

 



UNDERSEKSJON CAMPYLOCARPA 

 

R. campylocarpum ssp. caloxanthum CW Yunnan. Gule blomster og nærmest runde blad.  

Lavtvoksende busk. 

 

R. souliei CW Sichuan. Ligner en R. wardii med rosa blomster. En klassiker! 150/300 kr. 

 

R. wardii CW Yunnan. Klassiker med gule blomster. Må være i enhver seriøs samling.  

 

R. wardii var. puralbum (selfed). Dette er en variant av arten med hvite/kremhvite blomster. 

 

 

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. arizelum CW Pianma Pass, Yunnan, 3050 m. Dette er en art jeg har ønska å kunne tilby  

lenge. Den har spesielt mørkt bladverk med tjukt rødbrunt indument. NY! 

 

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.  

 

R. heatherae selfed. Denne arten fra Tibet ble beskrevet så seint som i 1999.  Middels stor  

plante med god herdighet. Lite brukt i Norge så langt, men en lovende introduksjon for 

kultur i Norge.  

 

R. hodgsonii HP. Muligens den mest hardføre av alle de storblada artene, i alle fall de med  

virkelig store blad. Bør prøves flere sted i landet. Min egen favoritt blant de storblada. 

Et eksemplar i Milde arboretum er kanskje Norges største storblada rhododendron. 

 

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 i hage i Øygarden utenfor Bergen.  

 

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. NY! 

 

R. preptum (selfed). Dette er antatt å værte en naturhybrid mellom R. coriaceum og R.  

arizelum. Selvpollinerte planter vil derfor variere. Jeg velger ut de som passer best til  

beskrivelsen på R. preptum.  

 

R. rex ssp. fictolacteum CW Yunnan, 3100 m. Litt mindre blad enn ssp. rex. En av de mest  

hardføre storblada artene. 

 

R. rex aff. En litt uvanlig form med mattere blad og gule blomster. Rasktvoksende for å være  

R. rex. Ser ut til å bli storvokst. Kun en plante, 250 kr 

 

R. rex var. miniforme. Selvpollinert på en plante kjøpt fra Glendoick i Skottland. Har  

mindre blad, ofte med litt «ører» på bladgrunnen, men ellers ganske lik R. rex.NY! 

 



R. semnoides CW Yunnan.  Sjelden i salg og kultur. Dette er en naturhybrid med  

R. basilicum som en av foreldrene og kan derfor være variabel. Denne ligner mest på  

beskrivelsen av R. semnoides, særlig vingene på bladstilkene. NY! 

 

R. sinofalconeri  HP, frø fra RSF. Ikke blant de mest hardføre, men klarer seg fint langs  

vestlandskysten. Hurtigvoksende, blir ganske stor.  

 

R. Subs. Falconera sp. CW Tabia Shan, Yunnan, 3600 m. Ikke nærmere bestemt. NY! 

 

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. hodgsonii x ? ukjent pollengiver. Vil trolig bli relativt storvokst og med god herdighet.  

NY! 100 kr.  

 

R. sinogrande x fictolacteum CW, JN 12151, 3600 m. Kun en stor plante. 300 kr.  

 

 

UNDERSEKSJON FORTUNEA 

 

R. calophytum RAN 427. Blir en stor og brei plante, veldig staselig! Må ha vern mot vind  

for å unngå at bladstilkene skal knekke.  150/300 kr 

 

R. cardiobasis aff. SEH 18050.  Dette er en omdiskutert plante der flere ulike innsamlinger 

har fått navnet R. cardiobasis. Jeg har tidligere solgt R. orbiculars ssp. cardiobasis fra frø 

levert av Glendoick Gardens, men det regnes ikke i dag for et korrekt navn. Den cardiobasis 

jeg har på lista her har ingenting med orbiculare å gjøre. Det regnes i dag for en ny art i 

underseksjon Fortunea. Steve Hootman mener dette er den «riktig» R. cadiobasis. NY! 200 kr. 

 

R. decorum HP. En av de få artene som har duftende blomster. Staselig og stor plante med  

nydelige hvite blomster.  150/300 kr 

  

R. fortunei HP. En klassisk art som hører med i en rhododendronsamling. Ganske storvokst  

plante med hvite duftende blomster. Bør stå i full sol, kan ellers vokse skjevt. NY! 

 

R. fortunei, bredblada form HP. Det har vist seg i de seinere 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.  

 

R. glanduliferum CW Guangxi. En storvokst og staselig plante. Ny introduksjon, Ikke for  

de kaldeste strøk. NY! 200 kr  

 

R. orbiculare OJL 16-13. Østsiden av Lingjimanpasset, Sichuan. 3750 m. Alltid beundra  

plante med store rosa klokkeblomster og runde blad.   

 

R. oreodoxa var. oreodoxa CW. Sichuan. Lettdyrka og harfør. rosa blomster.  

 

 



R. oreodoxa var. fargesii JN 11026. N Chongqing, 2400m. Blir en stor plante, 3-4 m. Rosa  

blomster tidlig på våren.  

 

R. praeverneum HP. Storvoksende planter, som en mindre calophytum. Lyse rosa-lilla  

blomster.  

 

R. serotinum aff. HP. Frø fra RSF. En hurtigvoksende nyere introduksjon med store hvite  

 blomsterstander. Ikke endelig bestemt, derfor «aff» i navnet. Ny introduksjon fra  

Yunnan.   150/250 kr 

 

R. vernicosum RAN 459.  3442 m East side of Zheduo Shan/Mtn. Kangding County.  

Sichuan. Lettdyrket og hardfør, kan bli ganske stor.  

R. platypodum HP. En av fineste introduksjonene fra seinere år. Store runde blad og store  

dyprosa blomsterklaser. 

 

R. qiaojianense HP. Spesiell art med runde blad. Rosa blomster. Ganske ny i kultur.  

 

R. yuefengense selfed. En av fineste introduksjonene fra seinere år. Runde blad og store rosa    

blomsterklaser. Veldig iøynefallende!  200 kr 

 

 

UNDERSEKSJON FULGENSIA 

 

UNDERSEKSJON FULVA 

 

R. crinigerum KR 10853. Anjaw, Arunachal Pradesh, India. 3100 m. Storvokst plante med  

hårete skudd og bladstilker. Rosa blomster. Krever litt ly.   

 

R. fulvum CW. Yunnan. Klassisk art som har vært i kultur lenge. Kan bli ganske stor. NY! 

 

R. uvariifolium  CW Yunnan, 3450 m. Blir storvokst med kraftig bladverk med tida.  

Gråhvit bladunderside. Hvite blomster. NY! 

 

UNDERSEKSJON GLISHRA 

 

R. adenosum (selfed). Middels herdig art med «epleblomster». Litt «hårete» blad.  

 

R. glishrum CW Yunnan. Hårete blad og rosa/lilla blomster. Ikke veldig hardfør, passer best  

i mildere strøk.  

 

R. glishroides x ? Hybrider med pollengiver. Mer hardfør enn den reine arten.  

 

R. spilotum HP. En sjeldan plante i kultur. Antatt å være en naturhybrid. Lavtvoksende.  

 

 

 

 

 



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. balangense HP. Relativt små blad for å høre til i denne gruppe. Nydelig bladverk og hvite  

blomster med rosa kanter. God hardførhet. NY! 

 

R. cf. grande KR 11396 og 11394. Denne arten er normalt lite hardfør hos oss. Men  

Keith Rushforth har i de seinere år samla inn nye kloner av kjente arter i Arunachal  

Pradesh i India. Flere av disse har overraska med god herdighet. Det er lov å prøve! 

 

R. grande HP. Frø fra en venn på New Zealand som arbeider i en stor botanisk hage. Krever  

god beskytta plassering. 

 

R. praestans KR 10454 og 10865. Arunachal Pradesh, India. 3800 m. En av de mest hardføre  

av de storblada artene. Seintvoksende. 

 

R. sidereum ex. KW 20838 HP. Ikke den mest herdige av de storblada, men klarer seg fint  

på beskytta sted i Ålesund. Har gule blomster og relativt små blad for å tilhøre denne  

gruppa. Bør prøves ut i milde strøk. NY! 

 

R. sinogrande HP, frø frå Glendoick. Arten med de største blada av alle. Lite herdig, men lett  

å dyrke i potter. Tåler kald og mørk overvintring inne.  

 

R. sinogrande CW, Yunnan, 3050 m. (Se beskrivelse over.) 

  

R. watsonii CW. Nedenfor Megutseo Lake, Sichuan.  En av de letteste og mest  

harføre av de storblada artene.  

 

 

UNDERSEKSJON IRRORATA  

 

R. araiophyllum HP. Meget sjelden Irrorata-art. Nydelig bladverk Kun for de beste strøk av  

landet.  

 

R. tanastylum KR 11302.  Arunachal Pradesh, India. 2020 m. Ikke utprøvd i Norge, trolig  

lite hardfør. NY!  100 kr 

 

UNDERSEKSJON LANATA 

 

R. lanatum (selfed). Gule blomster og blålig bladverk med tjukt indument. En veldig flott  

   art! Liker god drenering.  

 

 

UNDERSEKSJON MACULIFERA 

 

R. longuesquamatum CW Gonga Glacier Park, Sichuan, Kina, 3300m.  

Langsomvoksende art med vakkert og spesielt bladverk og rosa blomster. Veldig 

«lodne» nyskudd. Sjelden i kultur.  

 



R. sikangense HP. Nydelige rosa-røde blomster. Hardfør og lettdyrka. Sjelden i kultur.  

 

 

R. strigillosum HP. Tidligeblomstrende art med blodrøde blomster og «hårete» skudd og  

bladstilker. 

 

R. pachysanthum HP. En absolutt må-ha-plante! Fantastisk bladverk, «epleblomster».  

 

 

UNDERSEKSJON NERIIFLORA 

 

R. ceracinum KR 10949. Arunachal Pradesh, India, 3500 m. 

 

R. beanianum KR 10865. Burma. Fint bladverk og blomster, men lite hardfør. 150/250 kr 

 

R. dicroanthum CW. En av de få vintergrønne artene med oransje blomster. 300 kr. (Kun en  

plante.) 

 

R. haematodes HP. En av de letteste rødblomstrende artene å dyrke. Fint bladverk med tjukt  

indument. 

 

R. haematodes ssp. chaetomallum RAN 272. Bilouxueshan, Yunnan, 3.800. Røde  

blomster og grågrønt bladverk. Litt mindre herdig enn R. haematodes ssp. haematodes. 

 

R. microgynum HP. En av de letteste røde artene å dyrke. Veldig blomsterrik. Vokser  

langsomt.     

 

R. sanguineum ssp. didymum HP. Mørkt burgunder blomster ute på sommeren. Krevende,  

må ha god drenering og litt tilførsel av kalk! Svært fin når den lykkes. Blomstrer seint. 

 

R. succothii (selfed). Veldig tidligblomstrende, heilt røde blomster. Blada nesten uten  

bladstilk. Spesiell! 

 

UNDERSEKSJON PARISHIA  

  

  

UNDERSEKSJON  PONTICA 

 

R. aureum CW Russland. Lavtvoksende art med gule blomster. Svært hardfør.  

 

R. aureum var. hypopitys, Far East, Dusse Alin’ Ridge, sørlige og sentrale Sibir. Større i  

alle deler enn den vanlige R. aureum. Gule blomster. Sjelden i kultur utenom  

           Russland. 

 

R. brachycarpum ssp. schemetovii, Russian Far East, Ternei District, Sikhote Alin. Sjelden  

variant i kultur. 

 

R. brachycarpum var. tigerstedtii  ex. South Korea, Mt. Sorak, 1500 m. HP. Verdens mest  

hardføre rhododendronart, tåler over 40 minus.  

 

 



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.   

 

R. caucasicum CW. Tettvoksende plante fra Kaukasus og det nordøstlige Tyrkia. Gule  

 blomster. Velg en solrik plassering med god drenering. Liker ikke å bli flytta etter  

 etablering. 

 

R. degronianum HP. Japansk art, nær beslekta med R. yakushimanum. Rosa blomster og fint  

 bladverk med tykt indument.  150/250 kr 

 

R. catawbiense CW Wilburn Ridge, Vermont, USA.  

R. catawbiense CW Mt. Summey, North Carolina, USA.  

  Dette er to ulike innsamlinger av den ene av de tre elepidote artene i Nord-Amerika.    

 Hos oss mest kjent som «Grandiflorum», men det er trolig en hybrid. Dette er den   

   renearten som vokser på østkysten. NY! 

 

R. macrophyllum CW Canada. Dette er den eneste elepidote arten som vokser på den  

 amerikanske vestkysten. Den er opprettvoksende og har rosa blomster i ulike  

 nyanser. Krever god drenering! NY! 

 

R. makinoi HP. Spesiell art med veldig smale blad. Trenger litt kalk år om annet.  

 

 

R. maximum CW, McDowell County, North Carolina. Seinblomstrende og hardfør. Rosa  

blomster! Denne arten liker en skyggefull plassering. Ny innsamling i naturen. NY! 

 

R. ponticum HP. Det er ikke grunn til å frykte at denne klonen vil skape samme problem  

med spredning i naturen som de opplever på De britiske øyer. Rosa blomster. NY! 

 

R. smirnowii HP. Hardfør art fra Tyrkia og Kaukasus. Rosa blomster og fint  

 bladverk med tykt indument.   

 

R. yakushimanum HP. Klassisk må-ha-art! Ble kåra til århundrets nye art på 1900-tallet. 

 

 

UNDERSEKSJON SELENSIA 

 

R. bainbridgeanum (stiklingsformert). Sjelden i kultur. Rosa blomster og glatte, mørke blad.  

Usikkert om det er en egen art eller en naturhybrid. Kune en stor plante 300 kr.  

 

R. selense ssp. selense CW, Yunnan. Ganske lav og spinkel busk med dyprosa blomster. NY! 

 

R. selense ssp. dasycladum  587. Ganske lik ssp. selense, men ofte mer blomsterrik.  

Mer hårete nyskudd med fin rød farge.  

 

 

 

 

 

 

 



UNDERSEKSJON TALIENSIA 

 

R. adenogynum RAN 140, Haba Shan, 4100 m. Hardfør og fin med spesielt indument. 

 

R.aganniphum CW Beima Shan, Yunnan.  150/250 kr 

 

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. balfourrianum HP. En av de få Taliensia-artene som har rosa blomster. Kompakt vekst  

 og god herdighet. NY! 

 

R. beesianum CW, Yunnan. Sjelden og krevende i kultur. Stor og staselig plante når den  

lykkes.    

 

R. bureavoides CW 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. faberi CW. Klassisk Taliensia-art. Hardfør og lettdyrket. Rosa blomster i de fleste  

utgaver.  

 

R. lacteum RAN 681. Liangshan, Sichuan, Kina. 3932 m 

Utfordrende i kultur, men veldig flott når den lykkes.  

 

R. phaeochrysum var. phaeochrysum CW, Yunnan, 3750 m. Lettdyrket og hardfør. Kan  

bli ganske stor. Hvite blomster, fint bladverk. Liker god drenering. 

 

R. phaeochsysum CW Sichuan.  Lettdyrket og hardfør. Kan bli ganske stor. Hvite  

blomster, fint bladverk.  

 

R. phaeochrysum var. levistratum CW, Sichuan. Smalere blad enn hovedarten.  

 

R. phaeochrysum var. agglutinatum CW Yunnan. Variant av arten med et meget tett  

indument. God herdighet. NY!    

 

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

Opprettvoksende, blir ganske høy. 

 

R. proteoides CW. Kompakte og seintvoksende planter. Noen kan være naturhybrider.   

 

R. roxieanum var. cucculatum RAN 675. Liangshan, Sichuan, Kina. 4003 m. 

 Dette er den mest bredbladete utgaven av denne arten. Hardfør!  

 

R. sphaeroblasthum JN 12298. Fint læraktig bladverk og hvite blomster. Sjelden i kultur. 

 

R. taliense CW Laowoshan, Yunnan, 4000 m.  Kompakt vekst, mørke blad og svært  



tett indument. Kvite blomster. Har gitt navn til hele underseksjonen, men er likevel 

sjelden i kultur.        150/300 kr 

 

R. wasonii CW, Sichuan. En av de beste bladplantene i denne gruppa. Kompakt vekst, tjukt  

indument og god herdighet. En av mine favoritter!   

 

 

 

 

UNDERSEKSJON THOMSONIA 

 

R. cyanocarpum CW Yunnan, Cangshan, 3920 m. Runde blad og blomster med fem svarte  

nektarlommer i bunnen. Spesiell!  

 

 

R. thomsonii HP. Nydelig plante med både fine, glinsende blad og spesielle røde blomster.  

En favoritt!  

 

R. Subs. Thomsonia sp. CW Arunachal Pradesh. NY!  100 kr.   

 

 

UNDERSEKSJON VENATORA 

 

R. venator (selfed). Sjelden plante i kultur. Litt ranglete vekst, men skarpt røde blomster.  

Middels herdighet NY! 

 

 

UNDERSEKSJON WILLIAMSIANA 

 

 

 

 

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 

 

UNDERSEKSJON BAILEYA 

 

UNDERSEKSJON BOOTHIA 

 

R. dekatanum selfed. Kompakt plante med gule blomster. Kun for milde strøk. Sjelden i  

kultur i Norge.  (Se bildet øverst!) 

 

UNDERSEKSJON CAMELLIIFLORA 

 

 



UNDERSEKSJON CAMPYLOGYNA 

 

R. campylogynum var. myrtilloides (selfed). En av de fineste dvergartene med blomster  

som rosa/flommefargete hengende klokker. Full sol men kjølige røtter. (Plant på  

nordsida av en liten stein.)  

 

UNDERSEKSJON CAROLINIANA 

 

R. minus CW USA.  Kun to større planter, 200 kr. 

 

UNDERSEKSJON CINNABARINA 

 

R. cinnabarinum er en spennende art fra Nepal, Tibet og Burma som har fargerike 

blomster ifra gult via oransje til rødt. I år har jeg fire ulike typer på lista. Planten kan se 

sart, men er overraskende herdig. 

 

R. cinnabarinum ssp. cinnabarinum (selfed). Gul-oransje blomster. Duftende 

bladverk.  

 

R. cinnabarinum ssp. cinabarinum HP (selfed). Rødoransje blomster. NY! 

 

R. cinnabarinum Roylei Group. (selfed). En rødlilla variant av arten. NY! 

 

R. cinnabarinum var. aestivale (selfed). Denne varianten har blomster med gule og 

oransje kronblad på samme blomst. Litt hengende blomster. Min egen favoritt! NY! 

 

R. cinnabarinum ssp. xanthocodon HP. Klart gule blomster. Lettdyrka. NY! 

 

 

R. cinnabarinum KR 884. Villinnsamla, spesielt fine eksemplar.  250 kr. 

 

 

UNDERSEKSJON EDGEWORTHIA 

 

R. edgeworthii CW Yunnan. Veldig vakker, men lite herdig. Jeg dyrker den i ei potte som  

står i kaldt veksthus om vinteren. 

 

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. 

 

UNDERSEKSJON GENESTIERIANA 

 

UNDERSEKSJON GLAUCA 

 

UNDERSEKSJON HELIOLEPIDA 

 

R, heliolepis selfed. En av de aller siste til å blomstre, ofte langt ute i juli. Sterkt dyftende  

bladverk. En favoritt for meg pga den seine blomstringa. God herdighet. NY! 

 

R. heliplepis CW, Yunnan. Samme som den over, men denne er villinnsamla. Usikker på  

blomsterfargen. 



 

R. heliolepis var. brevistylum (selfed). Uvanlig hvitblomstret variant av denne arten.  

Sjelden i kultur i Norge. NY! 

 

R. invictum HP. Helt ny art i kultur i Norge, stort sett ukjent ellers også. Alle artene i  

Heliolepida-seksjonen har aromatiske blad. Har vist seg hardfør så langt. 

Spennende nyhet! 

 

 

UNDERSEKSJON LAPPONICA  

 

R. cuneatum RAN 727. Muli, Sichuan, Kina. Uvanlig storbladet Lapponica-art. Sjelden i  

       kultur, men har vært dyrket noen år i norske samlinger. Mørke blomster.  

 

R. fastigiatum HP ex. SBEC 804. Denne arten selges ofte i planteskoler feilaktig som R.  

impeditum. Kompakt vekst og blå blomster.  

 

R. flvavidum HP. En av de få Lapponica-artene med gule blomster.  

 

R. hippophaeoides CW Xilian Pass, Yunnan. Opprettvoksende, blåklokkeblå blomster.   

 

R. hippophaeoides var. occidentale, (Syn: R. hipp. Fimbriatum Group) 

 Ruddi Periard coll. 2011, Bilouxueshan, 3850 m. Burgunderrøde blomster, uvanlig i  

 underseksjon Lapponica. 

 

R. impeditum CW. Yunnan, 3900 m. Blå blomster, kompakt vekst. Lett i kultur, 

 

R. lapponicum var. parvifolium. Eastern Siberia, Eastern Sayan Mountains, 1750 m.  

Variant av vår norske lapprose, men høyere i vekst og langt lettere å dyrke. 

 

R. lapponicum Confertissimum Group CW, Khabarovsk Territory, Russland. 1600 m. 

 Svært hardfør. NY! 

 

R. nivale Beima Form CW. Beima Shan, Yunnan.  

 

R. ortocladum CW. Lavtvoksende, lett i kultur.  

 

R. rupicola var rupicola CW. Yunnan.  

 

R. rupicola var. chryseum CW.  Den vanligste med gule blomster i Lapponica-gruppa. 

 

R. rubripilosum selfed. Sjelden Tsutsusiart i kultur. Ikke spesielt hardfør. Klarer seg i  

Ålesund med dekke om vinteren.   

 

R. russatum CW Den av Lapponia-artene med de mørkest blå blomstene. Lettdyrket og  

hardfør.  

 

R. taibaiense CW. Sjelden art i kultur. Blå blomster.   150/300 kr 

 

R. tsaii RAN 491, NE Yunnan, Kina. 3000 m. Relativt nyintrodusert Lapponica-art med lyse  

rosa-hvite blomster. God herdighet.  



 

 

 

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 NY!   

 

R. tolmachevii CW. Russland. Den største av Ledum-artene.  

 

R. subarcticum CW. Den minste av artene.  

 

R. tomentosum, kompakt form. Ulike den vanlige forma med lange skudd. CW. Fin  

hageplante! NY! 

 

 

UNDERSEKSJON LEPIDOTA 

 

R. rubiginosum RAN 429, Yunnan. 3600 m.  

 

R. rubiginosum CW. Nanjielo, Yunnan. 3600 m. NY! 

 

 

UNDERSEKSJON MADDENIA 

 

R. changii. Den desidert mest harføre Maddenia-arten. Gule blomster, fint bladverk. 

 

R. ciliatum selfed. En av de mest hardføre Maddenia-artene. Rosa blomster. NY! 

 

R. fletcherianum, selfed.  Ganske herdig Maddenia-art. Gule blomster. God drenering! 

 

R. valentinioides, selfed. Kompakt plante med fint bladverk og skarpt gule blomster. Trenger  

beskytta forhold og god drenering. 

 

UNDERSEKSJON MENZIESIA (selges sammen med azalea senere i sesongen 

 

UNDERSEKSJON MONANTHA 

 

R. concinnoides (selfed). Den mest hardføre av Monantha-artene. Trenger beskytta  

plassering. 

 

UNDERSEKSJON MOUPINENSIA 

 

R. moupinense HP. En meget tidligblomstrende art med rosa blomster. En av de  



første til å blomstre om våren og blir alltid lagt merke til. 

 

 

UNDERSEKSJON RHODODENDRON 

 

R. myrtifolium P&N 15049. Moldavia Region, Romania. Første innsamling av denne arten  

av nordmenn på svært mange år.  

 

R. hirsutum (selfed). Kompakte små planter med hårete bladkanter. Rosa blomster i  

ulike nyanser. Bland jorda på voksestedet med 50 % sand/grus. 
 

R. x intermedium Naturhybrid fra Alpene (ferrugineum x hirsutum).   

 

 

UNDERSEKSJON RHODOASTRA 

 

R. mucronulatum HP. Hardfør busk som blomstrer svært tidlig. Løvfellende. Et sikkert 

vårtegn! 

 

 

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, rosa form. Avvikende blomsterfarge i forhold til den vanlige utgava. HP 

 

R. saluenense CW Beima Pass.  Yunnan. 4260 m. Blå blomster og skarpt grønne blad med  

hår på kantene. Både krypende og mer opprette former finnes. Denne er lav og  

krypende.  

 

R. saluenense Beima Form. Mer tuedannende enn den første. Begge er ganske 

seintvoksende. 

 

R. saluenense Prostratum Group. Krypende variant. for fjellhageforhold.   

 

 

UNDERSEKSJON SCABRIFOLIA 

 

R. racemosum CW. Nydelig når den lykkes, men arten har stor variasjon i utseende og  

herdighet. Rosa blomster. Vil ha god drenering.  
 

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. 

 

 

UNDERSEKSJON TEPHROPEPLA 

 

R. xanthostephanum CW. Yunnan 3050 m. Kun for mildeste strøk, lett å dyrke i potte med 

frostfri overvintring. Gule blomster.   NY! 100 kr 



 

UNDERSEKSJON TRICHOCLADA 

 

R. mekongense selfed. Skarpt gule blomster, delvis løvfellende. Hardfør klon av denne  

spesielle arten, har aldri tatt skade i Ålesund.  

 

R. trichocladum ex CCHHH 8285 HP.  Løvfellende busk som ligner R. mekongense. Gule  

blomster. Seintvoksende, men hardfør. NY! 

 

UNDERSEKSJON TRIFLORA 

 

R. ambiguum CW 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. ambiguum, kremhvite blomster (selfed). Lettdyrka og fin plante. 

 

R. augustinii JN 11013 S Shaanxi 1900m. Regnes for den beste større arten med blå  

blomster. Noen større eksemplar. 250/300 kr, 

 

R. davidsonianum JN 11038. Blir ganske høy og kan være veldig blomsterrik. God  

           herdighet så langt hos meg i Ålesund. NY! 

 

R. oreotrephes CW. Sichuan. Mest kjent for det blålige bladverket. Lys lilla blomster, men  

           kan variere noe. Blir rundt 2 m høy. Duftende blad.  

 

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

få planter. 

 

R. lutescens RAN 428. Yunnan, Kina 2600 m. Interesant plante med rødlige blad og gule  

blomster. 

 

R. siderophyllum HP. Middels høy busk med smale blad og hvite blomster. For milde strøk.  

NY! 

 

R. tatsienense CW. Lettdyrka triflora-art med varierende blomsterfarge. Uvanlig i kultur.  

 

R. triflorum (selfed). Endelig har jeg et bra volum av denne klassiske arten som jeg har vært  

tom for i flere år. Gule blomster og litt åpen vekst. NY!  

 

R. trichanthum HP. Blomsterrik busk med relativt sein blomstring. Hårete skudd  

bladstilker. Mørkt rosalilla blomster. NY! 

 

R. yunnanense selfed. Laget av frø fra min egen plante som er godt hardfør og blomstrer fint  

hvert år med hvite blomster. Denne varianten er helt vintergønn. NY! 

 

R. Subs. Triflora sp. CW Udefinerte arter i Trifloragruppa. Hardføre og lettedyrka.  50 kr 

 

UNDERSEKJSON UNIFLORA 

 

 

 



UNDERSLEKT TSUTSUSI (japanazalea) 

 

Alle de såkalte japanazaleaene er kompakte, mer og mindre mindre vintergrønne 

busker. Flere er svært blomsterrike. De vil helst plantes i full sol på mager, gjerne 

grusblanda jord. Bildet viser et bed med slike japanazales i min hage.  

 

 
 

R. ’Balsaminiflorum’, Ble tid ligere regna som en variant av R. indicum. Anses nå som en  

hybrid. Lettdyrka, hardfør og frodig med rosa blomster. 

 

R. indicum. Lavtvoksende busk, med smale mørkeblad. Oransjerøde blomster. bothii 

 

R. mariesii HP. Ikke tidligere solgt i Norge. Trolig lite hardfør, men ikke utprøvd. NY! 

 

R. kiusianum, stiklingsformert. Den mest hardføre og lettdyrka arten i denne gruppa. Rosa- 

lilla blomster.  

 

R. mucronathum /R. ‘mucronathum’ Hvite bomster, hårete bladverk. Hardfør! 

 

R. rubripilosum selfed. Sjelden Tsutsusiart i kultur. Ikke spesielt hardfør. Klarer seg i  

Ålesund med dekke om vinteren.  

 

R. tashiroi HP. Ikke så vanlig I kultur som en del andre arter i denne gruppa. Vilha en varm  

plassering i full sol. NY! 

 

R. tasoense, stiklingsformert. Rosa blomster. 

 

R. tschonoskii CW Gunma Mt. Japan. Små hvite blomster, veldig herdig.  

 

R. tsusiophyllum HP. Kompakt vekst. Små hvite blomster. Seintvoksende.  

 

R. yedoense var. poukhanense. En av de mest lettdyrka japanazaleatypene. 

 

 

 

UNDERSLEKT THERORHODION 

 



AZALEA-ARTER, løvfellende Rhododendron.  

 
 

Alle løvfellende azalea-arter kommer på høstlista i august!  
  

 

Rhododendron, ukjente planter    25/50 kr! 
 

Jeg har en god 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 kr eller 50 kr pr. stk., alt etter størrelsen. 

 

 

 

ANDRE PLANTER  Få planter av hver 

 

Tre Vaccinium-arter, villinnsamla i Russland. Løvfellende og tettvoksende planter. Se bilder 

på internett.           Alle 80 kr: 

 V. arctostaphylos 

 V. membraceum 

 V. praestans 

 

 

Abies delavayi gr. KR 11183                60 kr

              

Daphne mezereum                  80 kr 

 

Daphne sp. Løvfellende, meir opprettvoksende enn D. mezereum og med mørkere 

blomster.                    80 kr 

 

Daphne retusa. Vintergrønn, rosa-hvite duftende blomster. Oransje bær. Blir en kompakt  

lav busk på. Giftige bær.                100 kr 

 

Hebe topiaria. Kanskje den mest hardføre av alle. Sår seg litt der den står.            60 kr 

 

Phyllodoce tsugaefolia                 150 kr 

 

R. prunus lucitanica.  Nær beslekta med laurbærhegg, men denne vokser opprett  

som et tre og kan oppstammes og formes med rund krone. Overraskende hardfør.           

100 kr 

 

Salixs x boydii. En fjellhageklassiker!        80 kr 

 

Photinia davidiana (Tidl. Stranvaesia davidiana). Vintergrønn busk/tre med oransje  

bær. Kalles på norsk vinterlue (dvs. vinterflamme) pga. at enkelte blad blir sterkt  

oransjerøde på høsten før de faller av. God herdighet.              100 kr 

 



Viburnum ichangense (Frø fra egen plante)      60 kr 

 

 

 

 

 

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  

 

 


