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RHODODENDRON FOR SALG  -  VÅREN 2017 

 
Her kommer rhododendronlista for våren 2017, både gammelt og nytt. Utvalget varierer sterkt 

på hver liste jeg sender ut, nye arter blir introdusert hvert år og andre forsvinner.  

 

Alle vil også få tilsendt et tilbud på seinsommeren (den såkalte "høstlista"). Dette gjelder da 

særlig planter som har nådd salgsstørrelse i løpet av sesongen, gjengangere fra vårlista og 

ellers noen som jeg selger til lavere pris. Jeg har flyttet det meste av salget azalea-arter til 

august da mange av dem trenger en ekstra vekstsesong før de er salgsklare. Dette gjelder også 

mange av de storblada artene. 

 

 

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. De fleste samlere ser ut til å se på 

det som en fordel.  

  

-De fleste plantene er laget fra frø (villinnsamlet eller håndpollinert i hager). Noen få er  

 stiklingsformert.  

 

-Jeg tar forbehold om at frøkildene (internasjonale 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, kun de første som bestiller får av disse. 

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 slik at en er sikker på at 

en får tilsendt planter. 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. Disse 

artene kan klare seg på noen sted i Norge, men ikke overalt. Her må en konsultere 

faglitteratur, eller rett og slett ta sjanser. På 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. 
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-Svært mange av artene på lista kan en ellers ikke få kjøpt i Norge. Dette er Norges fyldigste  

 salgsliste av rhododendronarter. 

 

 

Priser 
Normalprisen for en 2-3 år gammel plante hos meg er 150 kr, men den kan variere både 

opp og ned. Mindre eksemplar eller planter som er lett å formere i stort antall, er gjerne 

billigere. Store/eldre eksemplar, planter som er vanskelig å formere og sjeldne arter som 

jeg har få eksemplar av, kan på den andre side være dyrere. Prisen står da angitt bak 

plantenavnet. 

 

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 posten (pr. dato 160 kr 

om pakken er under 10 kg) kommer i tillegg. Det er også mulig å besøke hagen min og 

hente/handle planter her i Ålesund etter avtale. Plantene betales først etter at de er mottatt og 

kontrollert.  

 

Jeg kommer fra i år av til å ha en del større planter for salg. Disse kan ikke sendes i post 

og må altså hentes her hos meg etter avtale. Pris for disse kan variere fra 300 – 1000 kr, 

for det meste midt i mellom. Liste blir sendt ut seint på våren en gang. 

 

Noen kunder ber meg også plukke ut et utvalg planter til en viss sum, f. eks 1000, 1500 eller 

2000 kr. Dette gjelder ofte nybegynnere som ikke kjenner plantene ut fra de latinske navna, 

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 samt navn på bestiller når du betaler.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RHODODENDRON FOR SALG  VÅREN 2017 
 
 

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

innsamlingsnummer, f. eks ”AC 4335”, er 

alltid villinnsamlet. Da står ikke CW bak 

navnet.) 

    HP  = håndpollinert (kryss mellom to ulike kloner av 

         samme art, utført i en hage/samling). 

    Selfed  = pollinert på samme plante. 

    CP  = kontrollert pollinering (sikrere metode enn HP) 

    OP  = åpen pollinert (kun arter som ikke krysser med 

          andre) 

    aff.  = ”ligner veldig på --” Innsamleren er ikke helt sikker. 

         Noen ganger setter de også et spørsmålstegn. En  

   plante merket ”aff” kan i blant vise seg å være en    

   annen/ny art. 

ex.   =ex foran et innsamlingsnummer betyr at planten er  

     identisk med denne innsamlingen, men ikke direkte 

      innsamla i naturen (oftest stiklingsformert). 

Intrasiebling   = kryss mellom to frøplanter av samme opphav. 

 RSF  = Rhododendron Species Foundation, meget  

    seriøs intitusjon i USA som selger hånd- 

    pollinert frø fra egen plantesamling. 

  Glendoick/Cox    =Rhododendronprodusent i Skottland  

       kjent for høy kvalitet. 

    AC  = Alan Clark, innsamler 

    ACSN   = Alan Clark and Shelagh Newman,Yunnan 2007 

         Står også oppført som C&N.  

    KR  = Keith Rushforth, innsamler 

    JN  = Jens Nielsen, kjent dansk innsamler 

 

RAN   = Remi A. Nielsen, norsk innsamler. 

              

R&N = Bård Ranheim & Remi A.Nielsen.     

 

NN =Jens Nielsen og Remi A. Nilsen 

 

OJL = mine egne innsamlinger i Kina 

EV  = Egil Valderhaug, norsk innsamler 

 

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

                                                                          lenge siden sist jeg hadde den til 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. Frø frå RSF. Dette er normalt regna for den mest  

hardføre forma av denne arten. Bør prøves over store deler av Vest- og Sørlandet.  

Endelig har jeg et bra lager av denne arten, noe jeg har ønska lenge.     

 

R. lanigerum HP. Frø fra RSF. Relativt storbladet art for milde strøk. Har blomstret med  

røsarøde blomster i noen hager langs kysten. Flott og staselig der den lykkes. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

UNDERSEKSJON ARGYROPHYLLA 

 

R. argyrophyllum ssp. hypoglaucum JN 11021, Shaanxi, Kina 1900 m. En art med et utall  

       variasjoner. Denne underarten har spesiell nyvekst og blanke blad med hvitt indument.  

Hardfør og lett å dyrke. Anbefales! (Store planter for vanlig pris.) 

 

 

UNDERSEKSJON AURICULATA 

 

UNDERSEKSJON BARBATA 

 

R. succothii? KR 10457. Arunachal Pradesh, India. 3616 m. Her er også en innsamling der  

Keith Rushforth har satt et spørsmålstegn bak navnet fordi han ikke er helt sikker på  

hva han har samla inn. Ser meget spennende ut, fine blad med meget kort bladstilk.  

 

UNDERSEKSJON CAMPANULATA 

 

 

UNDERSEKSJON CAMPYLOCARPA 

 

R. callimorphum HP. Rosa klokkeblomster.  

 

R. campylocarpum HP. I slekt med R. wardii, men mindre i alle deler. Gule blomster. 

 

R. campylocarpum ssp. caloxanthum BE 12-15, Burma. Mindre blad og tettere vekstform  

enn hovedarten. Gule blomster.  

 

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

 

R. wardii var puralbum RAN 712 Sichuan 3937 m. Meget sjelden innsamling fra naturen av  

denne varianten. Hvite 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. (Det blir flere 

storblada arter på høstlista.) 

 

 

R. coriaceum HP, frø fra RSF. Mindre kjent og lite dyrket Falconera-art. Bør prøves mer.  

 

R. coriaceum RAN 598, Bilouxueshan, Yunnan, 3159 m.  

 

R. galactinum HP, frø fra Glendoick. Dette er en uvanlig Falconera-art i kultur. Litt mindre  

blad enn de største i denne gruppa, men ellers hardføre planter. Kan måtte trenge litt 

ekstra gjødsel for å unngå klorotiske blad.  

 

R. hodgsonii HP. En av de mest hardføre av de storblada. Bør prøves flere sted i Norge enn  

på Vestlandet. Jeg har dessverre bare få planter nå.  NY! 

 

R. rex ssp. rex HP, frø fra Glendoick. En klassisk storblada art, og blant de mest hardføre.  

NY! 

 

 

UNDERSEKSJON FORTUNEA 

 

R. calophytum HP. Dette er en av de største artene som kan dyrkes i Norge. Lange smale  

blad. Unngå voksested med mye vind. Et must for de med gods plass. (Har ikke vært  

på liste hos meg på noen år.) 

 

R. decorum OJL 13-30. Beima Shan, Yunna. 3450 m. NY! 

 

R. decorum HP, store planter. Kun noen få. 

 

R. farinosum NN 0904, S NE Yunnan 2800m. Veldig flott og kompakt plante! Jeg har nå fått 

 opp ei ny runde med denne arten Et must! NY! 

 

R. fortunei HP. En kjent art som har vært i kultur i mange år. Blir ganske høyvokst og har  

duftende blomster. Få planter. 

 

R. glanduliferum HP. En staselig art med store blad. Ser ut til å klare seg bra over det meste  

av Vestlandet i alle fall. Bør prøves også andre sted. 

 

R. praeverneum HP. Lange blad, litt mindre enn R. sutchuenense som den er nær beslekta  

med. Lettdyret. En art jeg lenge har ønska å få på lista. 

 

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

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

 

 

 

UNDERSEKSJON FULGENSIA 

 

UNDERSEKSJON FULVA 

 



R. fulvum ssp. fulvoides HP. Relativt strobladet plante. Gulbrunt indument.  

 

R. uvariifolium RXN 139. Blir storvokst med kraftig bladverk med tida. Gråhvit  

bladunderside. Hvite blomster.  

 

 

 

 

UNDERSEKSJON GLISHRA 

 

R. crinigerum RAN 574, Bilouxueshan, Yunnan, Kina 3266 m. Storvokst art for milde 

 områder. Staselig!  

 

R. glishrum ssp. rude KR10415. Aruachal Pradesh, India 2550 m. Storvokst plante, passer  

best i milde strøk.  

 

R. habrothricum HP. Svært få planter. 

 

 

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. (Det blir flere 

storblada arter på høstlista.) 

 

 

R. sidereum KR 10778. Arunachal Pradesh, 2600 m. Svært uvanlig storblada art i kultur.  

Usikker herdighet i Norge. Bør prøves ut!  NY! 

 

 

 

UNDERSEKSJON IRRORATA  

 

R. anthosphaerum OJL 10-34, Bilouxueshan, Yunnan 3750 m. En elegant art med glatte  

blad og rosa-røde blomster. Har vært regna for lite herdig, men har stått uskadd i 

mange år i hager på Vestlandet. 

 

 

UNDERSEKSJON LANATA 

 

UNDERSEKSJON MACULIFERA 

 

R. anwheiense HP. Lettdyrket og trivelig art med tett vekstform og rosa blomster.  

 

R. maculiferum JN 11024 NE Chongqing, Kina. 2400m.   

 

R. pachysanthum HP. En favoritt for svært mange. Et must i en rhododendrosamling!  

 

 

UNDERSEKSJON NERIIFLORA 

 

R. beanianum BE 12-30. Samlet inn i det nordvestlige Burma på ca 3400-3500  



Dette er en utrolig flott art, etter mitt syn med noe av det fineste bladverk i hele 

Rhodo-slekta. Blomstene er røde. Alle som bor i et mildt område, bør prøve denne 

arten. Lykkes den vil en garantert bli fornøyd!  

 

R. chamaethomsonii, delte planter.  Krypende art med røde blomster. Trives best med god 

drenering, f. eks. på kanten av et oppbygd bed. (svært få) 

 

R. citriniflorum BE 12-42, SV Burma. En av de få artene med oransje blomster.  

 

R. forrestii. Fradelte fra min egen store plante. Denne er lettdyrka og blomsterrik her i  

Ålesund. God drenering og full sol. NY! 

 

R. haematodes HP. Trolig den enkleste helt røde Rhododendron i kultur. Kompakt  

vekstform. God hardførhet. 

 

R. sanguineum var. haemaleum, Bala laka, Yunnan, 3800 m. Dette er den  

rhododendronarten som har de mørkeste blomstene, nesten svarte. Vekker alltid 

oppsikt. 

 

 

R. pocophorum BE09-07, NV Burma, 3600 m. Bent Ernebjerg har stårr for de første  

innsamlinger fra Burma på mange år. Denne utgaven av R. pocophorum vfirker så 

langt veldig lovende mht herdighet. Røde blomster og tykt, brunt indument. 

 

R. sanguineum OJL 13-24 og 10-35. Beima Shan, Yunnan, 4300 m. 

 

 

 

UNDERSEKSJON PARISHIA  

Normalt er artene i denne gruppa lite herdige, men med mildere vintrer bør de prøves i 

større grad enn tidligere  

 

R. elliottii KR 11047, Nagaland, Kohima district, India.  2900 m. NY! 

 

R. facetum CWT 6395 (Clark/Wilson/Taggart ) NE Vietnam. Planter fra Nord-Vietnam har  

vist seg å være mer herdig enn tidligere antatt. Dette er spennende tilskudd til hagene 

våre, men de er ennå lite utprøvd.  

 

 

 

UNDERSEKSJON PONTICA 

 

R. brachycarpum HP. Meget hardfør. Svært få planter. NY! 

 

R. brachycarpum var. roseum (selfed). Dette er en kompakt og lavtvoksende form av arten.  

 Den er mye brukt som bonsai. Hardfør og lettdyrket.  Kan trolig dyrkes over store  

deler av landet. NY! 

 

R. catawbiense HP. Dette er den ville arten fra østkysten av USA. (Kun få planter). 

 

R. macrophyllum CW Mt. Walker, Whashington. En art som tåler en tørr og varm    



     plassering. Ideell i mager furuskogbunn. Må vannes godt første året til den har etablert seg. 

     Sjelden i kultur utenom USA. Veldig flott når den lykkes!  

 

R. ponticum HP, frø fra RSF. Utskjelt i England og Skottland pga ukontrollert spredning i  

naturen. Ingen fare for at dette vil skje i Norge. Få planter. 

 

R. smirnowii HP. Hardfør og flott art med rosa blomster. Kun få planter! 

 

R. yakushimanum HP. Dette er en av must have-artene! NY! 

 

 

UNDERSEKSJON SELENSIA 

 

R. selense ssp. dasycladum RAN 587. Quingshuilang Shan, Yunnan, 3582 m. Nye skudd  

har påfallende kraftige «hår» (eg. kjertelhår). Regnes for mer blomsterrik enn andre  

former av arten. NY! 

 

 

UNDERSEKSJON TALIENSIA 

 

R. aganniphum RAN 462. East side of Zheduo Shan/Mtn. Kangding County, Sichuan.  

3722 m. Hardfør og lettdyrket. Svært få planter.  

 

R.aganniphum EV 13-31. Beima Shan, 4100 m. NY! 

 

R. alutaceum var. iodes OJL 13-02. Beima Shan, Yunnan 4200 m. Dette er en meget  

spennende plante! Tradisjonelt regnes R. alutaceum for å være en serie naturhybrider, 

men der vi fant disse var de veldig uniforme over et stort område. Plantene har relativt 

smale blad og helt hvite kulerunde blomsterstander. Garantert meget hardfør!  

 

R. x bathyphyllum? Dette er naturhybrider mellom R. proteoides og R. aganniphum som      

 tradisjonelt kalles for x bathyphyllum. Kompakte og flotte planter med små blad. 

 

R. burevii aff. RAN 685, Sichuan 3809 m.  Ligner på den kjente bureavii, men foreløpig et  

ikke nærmere bestemt kasus. Hardfør plante med fint bladverk. 

 

R. bureavoides aff. CNC 12060. Luo Ji Shan, Sichuan 3750 m. NY! 

 

R. clemtinae HP. En lettdyrka og relativt sterk art med spesielt fint bladverk. NY! 

 

R. coeloneuron CW. Svært få planter. 

 

R. phaeochrysum JN 2009-innsamling i det vestlige Kina. Lettdyrket og hardfør. Kan bli  

ganske stor. Hvite blomster, fint bladverk. 

 

R. roxieanum var. oreonastes OJL 13-26, Beima Shan, Yunnan, 4300 m. Dette er den  

populære smalbladete forma av arten. Få planter i vår, men flere vil bli salgsklare til 

høsten.  

 

R. taliense HP. Sjelden art i kultur selv om det er den som har gitt navn til hele  

undreseksjonen. Kompakt vekst og tett indument. Hvite blomster. NY! 



 

R. wightii TDA 340. N. Sikkim, 400 m. Endelig har jeg et godt utvalg av denne kjuente med  

sjeldne arten i kultur. Blir storvokst og får etter hvert gule blomster. 

 

R. wiltonii CNC 12134, Mt Emei Shan, Sichuan 2500 m (Cox, Newton, Campbell).  Velkjent  

og populær art med spesielt pent bladverk. Rosa-hvite blomster.  

 

 

 

UNDERSEKSJON THOMSONIA 

 

R. ceracinum, 'Cherry Brandy! HP. Hardfør og lengeblomstrende. Tofarga blomster, røde  

og hvite. Helt spesiell.  En plante jeg vil kalle et must. NY! 

 

R. faucium aff. TDA 649. Arunachaø Pradesh, India, 3500 m.  R. faucieum er en flott art  

med vakker nyvekst og flotte dyprosa blomster. Har vokst i mange år i Ålesund uten  

skade. NY! 

 

R. hylaeum KR 10796.  Arunachal Pradesh 3090 m. Denne arten er ikke utprøvd i Norge  

noen gang. Trolig lite herdig, men Thomsonia-arter har overrasket før.  

 

 

R. meddianum var. atrokermesinum BE 12-08. Burma. Elegant plante med flott rød  

nyvekst. Har vist god herdighet så langt. Sjelden i kultur. (Kun få planter.) 

 

 

R. populare? KR10520. Aruachal Pradesh, India 3653 m. Innsamleren Keith Rushforth er  

usikker på bestemmelsen her og har derfor satt et spørsmålstegn bak navnet. R.  

populare er en rødblomstret art som har vokst greit noen år i Ålesund. Den har 

påfallende blanke blad.  

 

R. stewartianum OJL 13-32, Bilouxueshan, Yunnan, 3400 m. Opprett busk med svært  

variabel blomsterfarge. Flere former vokste i området, så jeg kan ikke si noe om  

hvordan denne vil bli. NY! 

 

 

UNDERSEKSJON WILLIAMSIANA 

 

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

 Kun få planter. 

 

Rhododendron, ukjente planter     25 kr 

Jeg har noen få 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. Jeg synes det er for galt å kaste dem. Om noen 

er interessert i en eller flere av disse, selger jeg dem for kun 25 kr stk.  

 

            

 

 



 

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 

 

 

UNDERSEKSJON CAMPYLOGYNA 

 

R. campylogynum, røde blomster, stiklingsformert. En av de få lepidote artene med  

tilnærma røde blomster.  (Svært få planter.) 

 

R. campylogynum ‘Berry Taylor’, stiklingsformert. Purpurrøde blomster. NY! 

 

 

UNDERSEKSJON CAROLINIANA 

 

R. minus var. carolinianum HP Dette ser ut til å være en svært god klon av denne arten med 

rask og relativt tett vekst. Planter jeg har hatt tidligere har vist seg vanskelige i kultur. NY! 

 

UNDERSEKSJON CINNABARINA 

 

R. cinnabarinum ssp. xanthocodon, selfed. Nydelig art med gule blomster. Opprettvoksende.  

 

 

 

UNDERSEKSJON EDGEWORTHIA 

UNDERSEKSJON GENESTIERIANA 

 

 

UNDERSEKSJON GLAUCA 

 

R. brachyanthum var. hypolepidotum RAN 560. Gule blomster, moderat herdighet.  

Bilouxueshan, Yunnan, 3009 m. 

 

R. glaucophullum ssp. tubiforme KR 10502, Arunacha Pradesh, India, 3653 m. NY! 

 

 

UNDERSEKSJON HELIOLEPIDA 

 
R. heliolepis OJL 13-26. Beima Shan,Yunnan, 3700 m. En av mine favoritter. Seintblomstrende, fine  

blomster og svært duftende blad.  NY! 

 

R. heliolepis var. fumidum JN-08-innsamlinger i det sørlige Sichuan 3800 m. En variant av  



 arten som kan ligne litt på R. rubiginosum. Sjelden i kultur. NY!     

 

R. rubiginosum En klassisk art jeg ikke har hatt for salg på lang tid. Jeg har to innsamlinger 

(200 kr om en kjøper begge to!): 

 

 -R. rubiginosum RAN 212 Bilou Xue Shan, østsiden. Xinhua. 3.200 m. 

 -R. rubiginosum R&N 024 Østsiden av Dapao Shan; Weixi. Yunnan, 3000 m.  

 

 

UNDERSEKSJON LAPPONICA 

 

R. amundsenianum RAN 671. Mianning County Sichuan Province. China. 4090 m. 

Svært sjelden Lapponica-art i kultur. Introdusert først i 2009. Oppkalt etter en 

nordmann, misjonæren Edvard Amundsen. 

 

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

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

 

R. hippophaeoides RAN 544.   Shangri-La County, Yunnan. 3479 m. (Få planter) 

 

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

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

 underseksjon Lapponica. 

 

R. intricatum RAN472. Sichuan. Kina. 4044 m. Meget spesielle blomster. (Svært få planter) 

R. orthocladum RAN 397.  2012-ekspedisjon. (Svært få planter.) 

 

R. taibaiense JN 11006, C Shaanxi 3400 m. Relativt nyintrodusert  Lapponica-art.  

Fremdeles meget sjelden i kultur. 

 

R. telmateium RAN 621. Yunnan, Kina. Hardfør og grei å dyrke. 3195 m. 

 

R. tsaii  RAN 491, NE Yunnan, Kina. 3000 m. Nyintrodusert og spennende  Lapponica-art.  

Trolig godt herdig. Ikke samme plante som tidligere er solgt som R. tsaii aff. (Kun få 

planter igjen.) 

 

R. websterianum RAN 464. East side of Zheduo Shan. Kangding County, Sichuan 3733 m.  

 (Svært få planter)  

 

 

UNDERSEKSJON LEDUM 

 

R. neoglandulosum RMB184  Lake Sylvia, California 2680 m. (Robert M. Barnard) 

 Disse frøa er samla inn av en venn av meg i California. Skiller seg fra de andre  

Ledum-artene på glatte blad helt uten hår/filt på underside. Duftende blad og hvite 

blomster.  

  

R. diversipilosum ‘Milky Way’ selfed. Utvalgt klon av denne arten med relativt store  

blomster.  

 



R. hypoleucum HP. Uvanlig art i denne underseksjonen. Lett å dyrke. Hvite blomster. Få  

planter. 

 

 

UNDERSEKSJON LEPIDOTA 

UNDERSEKSJON MADDENIA 

 

R. changii JN 11029 S. Chongqing, 2200 m. Dette er en meget spennende nyere 

 introduksjon! Det er en Maddenia-art som har vist seg overraskende herdig. Den har 

 klart flere vintrer i Ålesund på et skjermet sted helt uten skader. Ved siden av R. 

 ciliatum  og R. fletcherianum den mest herdige Maddenia-arten jeg har prøvd.  

 

 

UNDERSEKSJON MENZIESIA 

 

R. menziesii selfed. Løvfellende lettdyrket, som en liten azalea med klokkeblomster. 

 

 

UNDERSEKSJON MONANTHA 

 

UNDERSEKSJON MOUPINENSIA 

 

R. moupinense HP. (Svært få planter.) 

 

UNDERSEKSJON RHODODENDRON 

 

R. ‘Milderubin’ (hybrid, R. myrtifolium x ?)     

 

R. hirsutum HP. En av de klassiske artene fra Alpene. Små, kompakte busker. Bland 50 %  

vanlig sand i dyrkingsjorda. 

 

UNDERSEKSJON RHODOASTRA 

 

R. mucronulatum white, kompakt form, HP. En sjelden variant av denne arten med kvite  

blomster. Dette er en ny og kompakt form som ser ut til å være langt mer blomsterrik 

og lettdyrka enn kloner jeg har hatt i salg tidligere. Stammer fra en hage i Danmark. 

NY! 

 

UNDERSEKSJON SALUENENSIA 

 

R. saluenense, opprettvoksende, større blad enn de krypende formene. Hardfør og lettdyrket. 

 Kun få planter. NY! 

 

 

 

UNDERSEKSJON SCABRIFOLIA 

 

UNDERSEKSJON TEPHROPEPLA 

 

R. xanthostephanum OJL 10-21. Bilouxueshan , Yunnan, vestsida, 2075m.  

 Lite hardfør, men har klart seg i svært milde hager. Gule blomster, flott og enkel i  



pottekultur. 100 kr. 

 

R. tephropeplum RAN 573. Bilouxueshan, Yunan. 3266m.  (Kun få planter)  

 

UNDERSEKSJON TRICHOCLADA 

 

 

R. trichocladum HP. Sjelden art i kultur i denne gruppa. Ligner R. mekongense, men har ¨ 

mer sitrongule blomster. 

 

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

spesielle arten, har aldri tatt skade i Ålesund.  

 

 

UNDERSEKSJON TRIFLORA 

R. concinnum HP. (svært få planter).  

 

R. keiskei, kompakt form. Dette er en plante som er resultat av en danskes iherdige arbeid  

 for å lage en svært kompakt versjon av R. keiskei ved å krysse kompakte former igjen  

og igjen helt til han fikk det resultatet han ønska. Riktblomstrende og spennende 

plante! NY! 

 

 

R. lutescens HP. Gule blomster og smale blad, flott der den lykkes. Denne klonen er mer  

     herdig enn den tradisjonelle 'Bagshot Sands' som er vanlig i Storbritannia. (Kun få planter.) 

 

 

De tre plantene nedenunder er alle ukjente planter i Triflora-underseksjonen. 

Det er mange arter i gruppa, og det oppdages stadig nye varianter som kan være 

nye arter eller varianter av andre, eventuelt naturhybrider. Disse jeg har her vist 

seg hardføre og vil trolig bli fine hageplanter. Alle er villinsamlet. 

 

R. sp, Triflora underseksjon. JN11022. NE Chongqing 2300m. Ubestemt plante 

med gule blomster. Kan være en ny art.  

 

R. sp JN 11002, underseksjon Triflora.  NW Henan 2200m. Purpurfargete blomster, 

ikke bestemt, kan være en ny art.   
 

R. sp, Triflora underseksjon. JN11010. 11010 SW Shaanxi 2100m.  

 

R. tricanthum selfed. Fine lilla blomster med gul ganeflekk. Lettdyrket og herdig. Blomstrer  

 seint i sesongen. 

 

R. triflorum AF/TBE Bhutan 3190 m. Gode former av denne arten vokser fint på 

 Vestlandet. Gule blomster. Her er den samlet på relativt god høyde. (kun få planter) 

 

R. xichangense RAN 693.. Mianning County. Sichuan Province. China. 2736 m. Subseksjon  

Triflora. Ikke utprøvd ennå mht herdighet. Første introduksjon og ny i kultur. Få 

planter. 

 

 



UNDERSLEKT THERORHODION 

 

 

 

 

 

 

AZALEA-ARTER, løvfellende Rhododendron.  

 
 

Alle azalea-arter kommer på høstlista. Mange nye på gang! 

 

 

 

ANDRE PLANTER 
 

 

Sorbus megalocarpa RAN 4447. Nydelig bladverk med tydelige nerver.  (rogn) 60 kr 

 

Berberis, dvergform. Ikke noe kjent navn. Små blad og kompakt vekst.  60 kr 

 

Elliottia pyroliflora. Surbundsplante fra USA. løvfellende, gule blomster.  

God herdighet.        60 kr 

 

 

 


