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Kjære medlem.

Mai 1998

Vi vil få takke for alle de gode navneforslagene til medlemsbladet. Bl.a.
har vi fått seks forslag fra et svensk medlem. I det neste medlemsbladet vil
vi
ta det nye navnet i bruk.
Vi håper mange har anledning å komme på årsmøtet lørdag 6.juni på Det
norske Arboret på Milde og også kunne delta på utflukten til Tjorehagen
på Radøy dagen etter. For tilreisende medlemmer som ønsker overnatting
kan vi muligens sørge for privat innkvartering hos lokale medlemmer.
Det ser ut som vi går mot en vår med topp rhododendronblomstring i hvert
fall her i vest. Det vil vel inspirere til god deltagelse i
FOTOKONKURRANSEN som er utlyst. Braathens SAFE har generøst
gitt to billetter innenfor det norske rutenettet (eks Svalbard) som 1.Premie.
Det gir en mulighet for vinneren til eventuelt å besøke Det norske Arboret
på Milde, Svinvik Arboret, Rogaland Arboret eller Landbrukshøyskolen
på Ås. Premiebillettene vil ha et års gyldighet.
Statens høgskole for kunsthåndverk og design har i sitt program for
vårsemesteret lagt inn en studentoppgave om logo for Den norske
Rhododendronforeningen. Forhåpentlig kan utkastene bli utstilt på
årsmøte sammen med en bokutstilling over bøker om Rhododendron fra
Bergen offentlige Bibliotek.
Vi minner om at det blir plantebytte i forbindelse med årsmøtet.
Podekurset i februar var meget vellykket lagt til rette for de 24 deltakerne,
og vi planlegger tilsvarende kurs andre steder i landet. Noen av våre
medlemmer skal delta på turen til Danmark i regi av Svenska
Rhododendronsällskapet og vi er glade for tilbakemelding fra turen og
ellers nyheter og informasjon om rhododendron i inn- og utland.
Så vil vi ønske glad vår og takk for hyggelige innspill og interesse så
langt.
Hilsen styret i Den norske Rhododendronforening
Forsiden: R.'Lem’s Monarch', Bergen, april 1997
Baksiden: R.anhweiense
Fotos: Gunnar Gilberg
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Ofte stilte spørsmål om Rhododendron
Ved Helge Grimsland.
Hvordan skal plantene gjødsles?
Rhododendron liker best å få næringen tilført langsomt over lengre tid. Et
rotdekke av delvis kompostert løv og gress kan være verdifullt, men det
må ikke bli for tett, slik at luften ikke kommer ned til røttene. Men en gang
om våren kan en neve fullgjødsel fordelt over rotsystemet være bra. Ikke
tilfør gjødsel etter midtsommer. Dette kan forlenge veksten utover høsten
og føre til frostskader. Kun hvis løvet er unormalt lyst på fargen, med
tydelig synlige nervetråder, kan ekstra gjødsling være på sin plass. Obs!
Rhododendron skal ikke ha kalk. Husk dette når du kalker plenen.
Tåler plantene flytting?
Det gjør de. Røttene er nemlig samlet i en konsentrert rotklump, og får du
all jorden med, slik at røttene ikke blir skadet, så går det fint. Bland gjerne
litt veksttorv i jorden i det nye plantehullet på forhånd. Prøv imidlertid å
unngå flytting i blomstrings- og vekstsesongen, dvs mai-august.
Kan vi formere plantene selv?
Jada, hvis man bare har tålmodighet. Bøy en passelig grein ned mot
bakken, skjær et lite snitt på et par cm av barken på undersiden av greinen,
og legg en torv over. Fra såret i barken vil det nå vokse ut røtter. Vent ett
til to år, og du kan klippe løs en ny plante fra morplanten.
Er det andre ting som kan forbedre planten?
To ting kan være verdt å gjøre: Etter avblomstring bør de visne
blomsterstandene brytes av. Dette forhindrer frøsetting, og næringen
kommer de nye vekstskuddene til gode. I tillegg tar planten seg bedre ut.
Den andre tingen har mer med forming av planten å gjøre, særlig yngre
planter: Som kjent blir blomsterknoppene dannet om høsten, og om våren
sveller de og springer ut. Noen slike knopper blir av og til ikke til blomst,
men kun til en ny grein. Når disse knoppene (som er tynnere enn
blomsterknoppene) strekker seg om våren, kan det være lurt å knipe dem
av (pinsering). 2-3 knopper vil da skyte fram fra samme basis, og planten
blir dermed tettere.
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Mine favoritter
Denne gangen presenterer Gunnar Gilberg to av sine favoritter:

R.augustinii, SS.Triflorum
Vårt eksemplar av R.augustinii er av formen 'Barto Blue', og er oversådd
med store, sommerfugllignende, røkblå blomster i mai. Etter tolv år er det
180 cm høyt, litt uregelmessig i veksten, men nærmest bredt søyleformet.
Hører til dem som stjeler mest oppmerksomhet! Arten har navn etter
Augustine Henry som fant den i Hupeh-provinsen, Kina, i 1886.

R.'Creamy Chiffon', campylocarpum-hybrid.
R.'Creamy Chiffon' er en uvanlig festlig hybrid med doble eller fylte,
kremgule blomster som springer ut fra oransjerøde knopper. Hovedfloret
kommer i mai, men alle blomstene kommer ikke samtidig. Noen utvikler
seg over flere uker etterpå, og dette gjør blomstringen spennende. Busken
er 120 cm høy etter ti år, opprett med nakne stammer, med en tett krone.
Send inn bilder av dine favoritter, gjerne med beskrivelse. Merk
konvolutten ‘Favoritter’.
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Vi minner om vår fotokonkurranse

“Rhododendron i fokus,”
med utgangspunkt i rhododendron som vokser i Norden.

1.Premie:
2 flybilletter med Braathens SAFE innenfor
det norske rutenettet (ikke Svalbard).

2.Premie:
P.M. Jørgensen: Rhododendron i Det norske Arboret på Milde

3.Premie:
Andrea Kögel: Rhododendron og Azalea
Bildene ønskes i slides eller i papirkopi 10x15 cm m/negativ vedlagt.
Navn på planten og voksested bes oppgitt.
Bildene merkes med innsenders navn og adresse på baksiden.
Sendes innen 1. oktober 1998 til:
Den norske Rhododendronforening
Postboks 1325
5001 Bergen

Rhododendronbøker for utlån
Den norske Rhododendronforening er i ferd med å bygge opp en
samling med bøker på norsk og engelsk ved Bergen off. Bibliotek.
Foreningens medlemmer og andre kan låne bøkene gjennom sitt lokale
bibliotek.
Bergen off. Bibliotek kan også nås over internett:
http:/www.bergen.folkebibl.no./
Foreløpig har vi følgende titler:
Gilberg,Gunnar: Rhododendron for alle.
Jørgensen,Per Magnus: Rhododendron i Det norske arboret.
Lønø,Knut og Ringstad,Arnulf: Rododendron - dyrking av lave og
hardføre sorter.
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Kurs i formering av Rhododendron

Engasjerte deltagere på podekurset. Til høyre instruktør Alf Helge Søyland.

Lørdag, den 14.februar 1998 ble det holdt medlemskurs i poding, frøog stiklingsformering av Rhododendron i veksthuset for Det norske
Arboret på Milde. Det var gledelig god påmelding, og i alt 24 personer
møtte fram.
Deltagerne ble inndelt i 3 grupper. Dette for å få til en intim dialog
mellom deltagerne og for at alle skulle kunne få erfaringer med podingens
grunn-elementer.
Avdelingsgartner Alf Helge Søyland ved Det norske Arboret tok for
seg podingens hemmeligheter. Det var innkjøpt grunnstammer av
R.'Cunningham's White' fra Hauges planteskole, slik at alle deltagerne fikk
to grunnstammer til å øve seg på. Podekvister fra diverse arter og hybrider
var samlet inn fra arboretets store utvalg.Torstein Borg ledet avdeling for
stiklingsformering og Pål A. Skagseth gav teoretisk opplæring i avdeling
for frøformering.
Deltagerne rullerte fra den den ene avdelingen til den andre. Det ble
brukt ca. 1 time i hver avdeling.
Etter at kurset var ferdig, var det samling i Blondehuset med kaffe,
diskusjon og prat.
Deltagerne ga uttrykk for at kurset hadde vært nyttig og vellykket, og
det kan bli aktuelt å gjenta det om et år eller to.
Pål A. Skagseth
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RAPPORT FRA ÅLESUND
Fra Sunnmørsbyen kommer det begeistrede meldinger om at det er tatt
initiativ til å kle "Aksla" med rhododendron! Fra Sunnmørspostens bilag
"Nytt i uka" sakser vi følgende:
"Inspirert av vellykkede forsøk med arten på egen eiendom, og
Aalesund Byselskabs lange og ærerike tradisjoner med å forskjønne byen lanserer Anton J. Rønneberg sin storslagne tanke om en folkegave til 150årsjubilanten Ålesund :
- Enn om vi samler inn penger til 1000 rhododendronbusker og planter
dem ut ved vannbassengene på "Aksla" slik at de står i fullt flor allerede
ved hovedfestuka i juni? Som tenkt, så gjort: Planen har allerede fått
positiv behandling i Hovedutvalget for kultur, og det ærverdige Selskabet
til Aalesund Bys Vel er under reetablering, med folkegaven som første
oppgave.
Et viktig element er at folk kan få plante sine egne busker på "Aksla",
på en plantedag som forhåpentlig skal bli litt av en folkefest.
Dette blir en gave til jubileet, ja; men det blir også en gave til
kommende generasjoner ålesundere og tilreisende. Rhododendron blir
svært gammel og bare penere med årene, sier Rønneberg, som håper at
dette bare blir første etappe av et langsiktig arbeid med å gjøre "Aksla" til
landets største og flotteste naturpark."
Videre kan vi lese at "hovedutvalget for kultur takker for gaven, og ser
positivt på utspillet om å beplante begrensede områder på fjellet.
Bygartneren blir bedt om, i samarbeid med Byselskabet, å legge frem en
detaljert plan". Forslaget har møtt velvilje på mange hold, bl.a. hos
byhistoriker Harald Grytten som applauderer med et "rhododundrende
hurra!"
Vi gratulerer Ålesund by med Anton J. Rønnebergs storslåtte idé, og
ønsker hell og lykke med planene! Det skal bli spennende å følge
utviklingen!
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Arter og hybrider - sorter og kultivarer.
Ved Gunnar Gilberg.
Å definere begrepet art (species, forkortet sp.) som er grunnenheten i
botanikken, er ikke noen enkel sak. En noenlunde uttømmende
redegjørelse ville nok ta flere sider i dette bladet, og likevel ville sikkert
noen eksperter hatt et og annet å bemerke. Til hjelp for de fleste kan jeg
servere et godt gammelt forsøk på en definisjon: en art er en gruppe
planter som er like i alle vesentlige egenskaper, og som formerer seg med
hverandre og gir avkom som i alle hovedtrekk er lik foreldrene. For
eksempel: R.catawbiense formerer seg med R.catawbiense, og avkommet
forblir R.catawbiense. (For grundig gjennomgåelse av emnet kan jeg
anbefale den danske Rhododendronforeningens Internettsider: http://
rclink.imbg.ku.dk/~he/rhodo.html . Det har vært en vanlig oppfatning at
det i naturen finnes ca tusen rhododendronarter. Men nyere forskning kan
komme til å redusere dette tallet kraftig, for man har innsett at artene i
naturen krysser seg med hverandre i langt større utstrekning enn hva man
før har regnet med. Og dermed er det klart at en hel del av de planter som
hittil har vært regnet som arter, er krysninger. Plantene bryr seg nok ikke
om dette, og de fleste hageeiere heller ikke, men for oss som er litt ekstra
interessert i rhododendron er det spennende å følge med i diskusjonen om
og arbeidet med klassifisering. Det skjer noe hele tiden.
Planter som i naturen hører til et karakteristisk utvalg av en art, kan bli
beskrevet som underart eller som varietet. De får da et eget navn etter
artsnavnet, slik som R.brachycarpum ssp.tigerstedtii (ssp.= subspecies =
underart) og R.wardii var.puralbum. Sistnevnte er altså helt hvit, og ikke
gul som selve arten. En art som R.wasoniii har både rosa-, hvit-, og
gulblomstrende former. Som vi ser, kan en art altså deles i flere
undergrupperinger for å skjelne mellom ulike typer av arten.
Når det gjelder begrepet hybrid er alt meget enklere, ja så enkelt at det
bare betyr krysning mellom to ulike planter. Det kan være tale om en
krysning mellom to arter (en primærhybrid), mellom en art og en hybrid,
eller mellom to hybrider. Alle hybrider stammer altså fra minst to arter.
Mange hybrider har hybrider til foreldre, og etterhvert er det mange som
har hybrider til beste- og olde- og tippoldeforeldre osv. Når vi vet at det
over hele verden drives omfattende krysningsarbeid, både i botaniske
institusjoner, i store planteskoler og i tusen amatørhager, så ser vi at det
som kommer ut av alt dette, blir en fullstendig uoversiktlig materie. Men
du verden for en overveldende rikdom! Allerede i dag finnes titusener av
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hybrider i de forskjelligste størrelser og fasonger og med blomster i alle
slags farger.
Begrepet kultivar brukes om en plante som er tatt i kultur, eller
dyrking (oppformering), fordi den er en god hageplante. Det kan både
dreie seg om et kultivert utvalg av en art, f.eks R.'Catawbiense
Grandiflorum' eller en hybrid, f.eks R.'Fantastica'.
Ordet sort brukes som oftest synonymt med ordet kultivar, men også i
den alminnelige betydning type eller slag, uten noen systematisk referanse.
I overensstemmelse med den internasjonale nomenklatur for planter
skal artsnavnet skrives med små bokstaver, og rhododendron skal ha en
stor R. foran, alt i kursiv, og uten mellomrom: R.augustinii. Navnet på
hybrider/kultivarer skal settes i enkelt anførselstegn i vanlig skrift med
stor R. og stor forbokstav: R.'Scarlet Wonder'.
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ÅRSBERETNING 1997
FOR
DEN NORSKE RHODODENDRONFORENING
Stiftelsesmøte ble holdt i Bergen 30.05.97 med 51 stiftere til stede.
Møtet ble holdt på Bergen rådhus. Stiftelsesmøtet fastsatte foreningens
vedtekter, fastsatte kontingent og valgte styre, revisor og valgkomite.
Forut for møtet var det en samling i Rhododendrariet med dåp av
Rhododendron 'Bergensiana' ('Madame Jules Porges' x 'Hackmanns
Diadem'). Dåpen ble foretatt av to elever ved Christi Krybbe Skole. Det
var også omvisning i Rhododendrariet ved professor Per Magnus
Jørgensen og landskapsarkitekt Hanne Kathinka Hofgaard.
Styre:
Medlemmer:
Anne Rieber, leder (1 år)
Torstein Borg (2 år)
Hilde Hvidsten Bretvin (1 år)
Anders Kvam (1 år)
Pål A. Skagseth (2 år)
Varamedlemmer (1 år):
Per Magnus Jørgensen
Dagfinn Tveito
Ole B. Vikøren
På styremøtet 9.06. ble Ole B. Vikøren valgt til kasserer og Hilde Hvidsten
Bretvin sekretær.
Revisorer:
Kim Lingjærde
Kåre Vetaas
Valgkomite:
Sissel Lerum
Jostein Liland
Dagfinn Aarskog
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Møter
Det har i 1997 vært avholdt ett medlemsmøte den 11.11., 2 styremøter
9.06. og 9.09. og 3 dugnadsmøter.
På medlemsmøtet var det 65 deltakere. Gunnar Gilberg holdt et kåseri med
lysbilder fra “En rhododendronekspedisjon til Yunnan”. Pål A. Skagseth
fortalte om sin favorittrhododendron. Videre var det utlodning av planter
fra Torstein Borgs hage på Tysnes. Møtet ble holdt i Bergensbankens nye
kantine.
Publikasjon
Foreningen har inngått et samarbeid med Stiftelsen Det norske Arboret om
årsskriftet Årringen, som ble sendt medlemmene i desember. Foreningens
bidrag til skriftet var Peter M. A. Tigerstedt/Marjatta Uosukainen:
“Foredling av hardføre Rhododendron” og Gunnar Gilberg: “Ved Doker
La, på grensen mellom Yunnan og Tibet”.
Antall medlemmer
Ved årsskiftet hadde foreningen 160 medlemmer, fordelt på 10 fylker.
Regnskap
Følger som vedlegg til årsmeldingen
Styret vil takke Bergen kommune for lån av kantinen i Rådhuset til
stiftelsesmøtet og Bergensbanken for utlån av sin kantine til
medlemsmøtet. Takk til Rieber & Søn ASA for finansiell støtte, og til
Tordis og Fritz Riebers legat. Videre vil styret takke planteskoleeier Hans
Hachmann, Barmstedt, Tyskland for at han lot sin nye hybrid døpe
R.'Bergensiana' og dermed markere starten for Den norske
Rhododendronforening.
Bergen, 22. april 1998

Anne Rieber
leder
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REGNSKAP 1997
Resultatregnskap
Inntekter
Kontingenter
Gave fra Rieber & Søn ASA
Gave fra Tordis & Fritz Riebers legat
Loddsalg
Salg bilder - 'Bergensiana'
Renteinntekter

kr. 23.445,kr. 10.000,kr. 25.000,kr. 2.245,kr. 740,kr. 444,48
kr. 61.874,48

Utgifter
Porto
Bankgebyr
Informasjonsmateriell
Rekvisita
Møteutgifter
Til disposisjon

kr. 4.069,kr. 115,kr. 8.863,20
kr. 1.867,50
kr. 4.690,kr. 42.269,78
kr. 61.874,48
Balanse

Aktiva
Innskudd i Bergensbanken kto. 05.08563
Innskudd i Bergensbanken kto. 17.90371
Passiva
Til disposisjon

kr. 18.544,41
kr. 23.725,37
kr. 42.269,78
kr. 42.269,78

Ole B. Vikøren
kasserer
Revisorer: Kim Lingjærde
(sign)
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Kåre Vetaas
(sign)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I
DEN NORSKE RHODODENDRONFORENING
Det innkalles med dette til årsmøte i
Rhododendronforening
lørdag 6. juni 1998 kl. 11.oo - 14.oo
i Blondehuset, Det norske Arboret, Milde ved Bergen.

Den

norske

Dagsorden:
1. Valg av dirigent
2. Årsberetning
3. Regnskap
4. Fastsettelse av kontingent
5. Budsjettforslag
6. Innkomne forslag
7. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
8. Valg av to revisorer
9. Valg av valgkomite
10. Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte.
Forslag til saker som ønskes tatt opp må være innkommet til styret
senest 1 uke for årsmøtet. Foreningens adresse er postboks 1325, 5001
Bergen.
Etter de faste postene vil professor Per Magnus Jørgensen holde et
foredrag om Rhododendron og det vil bli omvisning i Arboretet. Det vil
også bli servert kaffe/te og formiddagsmat.
Det blir muligheter til plantebytte, der medlemmene kan medbringe
egne planter for bytting innbyrdes.
I forbindelse med årsmøtet vil styret sørge for å stille ut de bøkene
foreningen har kjøpt inn for utlån.
Vi håper at flest mulig medlemmer har anledning til å delta på
årsmøtet.
Av praktiske årsaker ønskes påmelding, vennligst benytt vedlagte
påmeldingsskjema.
Med vennlig hilsen
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Forslag til
BUDSJETT 1998
Inntekter

Budsjett 98

Regnsk. 97

Kontingenter
Loddsalg
Renteinntekter
Gaver/tilskudd

kr. 27.000,kr. 2.000,kr. 1.000,kr.
0,-

kr. 23.445,kr. 2.245,kr. 444,48
kr. 35.000,-

kr. 30.000,-

kr.61.874,48

Informasjonsmatr./publikasjoner
Møteutgifter
Kursutgifter
Bøker
Porto
Bankgebyr
Rekvisita
Diverse

kr. 11.000,kr. 2.500,kr. 2.200,kr. 4.000,kr. 6.000,kr.
300,kr. 2.000,kr. 2.000,-

kr. 8.863,20
kr. 4.690,kr.
0,kr.
0,kr. 4.069,kr. 115,kr. 1.867,50
kr.
0,-

Til disposisjon/overskudd

kr. 30.000,kr.
0,-

kr.19.604,70
kr.42.269,78

kr. 30.000,-

kr.61.874,48

Utgifter
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Dagstur til Tjorehagen på Radøy.

I tilslutning til årsmøtet vil det bli arrangert en fellestur fra Bergen
sentrum til Tjorehagen på Radøy, søndag den 7.juni 1998.
Det vil bli avreise fra Festplassen kl. 10.00, enten med buss eller
privatbiler
(avhengig av antall påmeldte deltagere).
Avstigning i Eidsvåg kl.10.30-11.30 for besøk i Torbjørn Gjestelands
hage.
Ankomst Tjorehagen kl. 12.15. Omvisning - konsert?
Avreise fra Tjorehagen kl. 14.30.
Lunch på Alvær hotell kl. 15-16.
Retur til Festplassen kl.17.00
Pris: kr.250,-

Godt utvalg i Rhododendron, lyng og andre busker og trær.

Tlf. 52 74 21 34 - Fax 52 74 23 23
5534 VALEVÅG
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PORTRETT AV EN ART.
Rhododendron calophytum. SS Fortunea.
Ved Gunnar Gilberg.
Når Rhododendron calophytum blomstrer, er det høytid i hagen. Hvis
de tidlige vårdagene og -nettene ikke er for kalde, slår R.calophytum ut
sine kjempestore blomsterklaser i mars eller april engang.
Det blir gjerne brukt ord som kongelig eller majestetisk når man skal
prøve å fortelle hvordan denne store, vakre busken virker på en. Bladene
er
uvanlig lange og henger elegant rundt toppen av skuddet. De kan bli 3040cm lange og fremhever de store blomsterklasene som troner over dem,
nesten på hver kvist. Det hender at en klase har 30 enkeltblomster, men det
vanlige er omkring halvparten. De åpent klokke- til poseformede
blomstene er rosa før de åpner seg, men blir så nærmest hvite, med en
mørkerød eller
burgunder flekk i svelget. I forhold til griffelen med det store,
skiveformede gule eller grønngule arret, er støvbærerne ganske små. De er
15-22 i tallet og av ulik lengde. Hver blomst sitter på en purpurrød stilk
som er 6-8 cm lang og er med på å gjøre blomstringen særlig fin.
På Vestlandet kan en stort sett regne R.calophytum som hårdfør, men
man må sørge for at den får en lun plass, ellers blir de store bladene revet
istykker av vinden. Som vanlig med mange av rhododendronartene, kan en
regne med å måtte vente både seks og åtte år før den første blomsten
kommer. Men de lysegrønne skuddene er en god trøst, - de er nesten like
vakre som selve blomstringen. Planten blir både vid og høy med årene.
Under gode forhold kan den komme opp i over fem meter og ha et
tverrmål på åtte-ni meter. Riktignok tar dette et par generasjoner, men det
forteller oss at vi må tenke oss godt om når vi vil sette en slik plante i
hagen. Hvis vi ikke er fremsynt nok, vil den før eller senere gi oss eller
våre etterkommere problemer. Det fineste eksemplaret jeg vet om i
Norge, vokser på Eikenes på øyen Hareid på Sunnmøre. Det er fem meter
høyt og mer enn åtte meter i tverrmål. Når det blomstrer er det mer enn et
sjeldent syn! Det har hundrevis av store blomsterklaser som dekker det
fullstendig, fra bakken og helt til topps. Denne planten er alet frem fra frø
som ble innkjøpt fra England og sådd her i 1920.
I Botanisk hage i Bergen sentrum, ofte kalt Muséhagen, vokser to fine,
gamle R.calophytum. De står ved trappen rett nedenfor plantehuset. Disse
eksemplarene har tykke, gode stammer som små trær, og blomstrer gjerne
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i
mars. Går man opp trappen, får man nærkontakt med kronene og de
herlige
blomstene - det vil si hvis det ikke har vært vårfrost. I år er dessverre
mesteparten av blomstringen allerede spolert.
I sitt hjemland, Sichuanprovinsen i Vest-Kina kan R.calophytum bli et
tre på 15 meter, og det vokser høyt til fjells, fra 1500 til 3-4000 meter over
havet.
Arten R.calophytum ble først beskrevet i 1886 av den franske botaniker
Adrien René Franchet etter et herbarie-eksemplar som ble samlet inn ved
Moupin i Sichuan i 1870 av franske misjonærer. En autoritativ kilde (D.
Leach) hevder at planten ble oppdaget av pater A.David, mens en annen
(v.Gelderen & v.Hoey) oppgir at den først ble funnet av pater P. Farges. I
alle fall begynte dyrkingen av R.calophytum først i Storbritannia i 1904,
etter at den kjente plantesamleren H.E.Wilson hadde sendt hjem frø.
R.calophytum er en elepidot rhododendron, dvs at den ikke har skjell
på bladets underside, og den hører således til underslekten Hymenanthes.
Videre hører den til seksjonen (S) Pontica og underseksjonen (SS)
Fortunea.
I Kina kalles den for mêi róng dùjuãn som kan oversettes med "vakkert

R.calophytum, Hareid på Sunnmøre
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Hjørdis og Thorolf Juvik, Midtskogv.30a, 5200 Os. Tlf.56300703.
Vi har en liten hage 650m2 i nærheten av Os sentrum med ca.150
forskjellige Rhododendron mest små, lave sorter, en blanding av arter og
hybrider. Stein er brukt for å utnytte plantenes og tomtens egenart og to
fiskedammer med en liten bekk i mellom.
Oddbjørn Fosse, Malmv.15, Lye, 4340 Bryne. Tlf.51488268.
Hobbygartner med Rhododendron som spesialitet. En dekar hage, ca.3000
planter, mest azalea og frøplanter.
Fint å kombinere med et besøk på Rogaland Arboret.
Brit og Pål A. Skagseth, Snekkevikv. 82, 5046 Rådal. Tlf.55226435.
Besøk fortrinnsvis i mai-juni, men gjerne hele året, etter telefonisk avtale.
10 dekar stor eiendom ved Grimseidpollen, flere hundre
Rhododendronplanter, vesentlig villarter utplantet i blåbærlyng mellom
furutrær.
Kjell Kristoffersen, Vatne, 4300 Sandnes. Tlf.51620752.
Ca.5km fra Sandnes ligger den 1500m2 store hagen med vel 100
Rhododendronsorter og endel vintergrønne trær.
Torstein Borg, Tveit, 5685 Onarheim. Tlf. 53435077 mob. 911 83834
Rhododendronsamling i gårdstun. 250-300 ulike arter og hybrider.
De eldste plantene er 25 år gamle.

I tillegg minner vi om Rhododendrariet ved byparken i Bergen, og Det
norske Arboret på Milde som er tilgjengelige hele året.
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