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Rhododendron
I norra Bohuslän ligger min specialplantskola för rhododendron. Här driver jag upp arter och hybrider
lämpliga för odlingszon 2 - 4. Plantorna kommer från frösådder av rena vildarter, där fröna är insamlat
av mej och andra "planthunters" som besökt några av rhododendronsläktets hemländer: Kina, Japan
och Tibet. I sortimentet finns också rhododendronhybrider (korsningar som korsats fram i syfte att ta
fram nya sorter med vackra blad och/eller blommor. Merparten av hybriderna är primärhybrider (art x
art) som har tagits fram för det vackra bladverkets skull ex , bureavii x rex m.fl. De flesta plantor är 3-5
år gamla och säljs ca 5 - 20 cm höga. Det dröjer några år innan de går i blom. Namn på kommersiella
hybrider stavas med stora versaler. I plantskolan finns arter cw = vildinsamlat material och vackra
primärhybrider dvs. art x art. Ett av syftena är också att göra senblommande hybrider som slår ut
senare än ”vanliga” rhododendron med en blomtid som sträcker sig in i juli/augusti.
Plantorna kan med fördel planteras ut antingen i s.k ”barnkammare” eller i framkant på parti utan
konkurrens av andra samplanteringsväxter. Ett gott råd - vattna med svag växtnäring första tiden.
Minimum 5 skickas per post, väl förpackade. Frakt tillkommer och brukar kosta mellan 120-180
kr. Priser för rhodo: 80-120 kr. 120-150 för större exemplar

Plantskolan är öppen för besökande mellan april och september.
Ring innan 0705-989811. Du kan SMS:a beställningar under
våren och sommaren och få dem skickade via postorder.
Kommersiella arter och hybrider 2016

Låda 1
brachycarpum x kesangiae (?)
orbiculare GBT
degronianum x barbatum
brachycarpum x macabeanum ARS
(BAMBI x proteoides) x sanguineum hemaleum
bureavii Dawyk
aureum

wightii
bureavii Lems Form x falconerii
CADIS x auriculatutm
(smirnowii x rex) x rex

Låda 2
adenophorum x rex
John Paul 111 x thomsonii
sanguineum x yaku
taliense cw Yunnan
Teddy Bear x rex
(fictolactem x yaku) x (Hardy Giant x rex)
roxieanum cw Cika Pass 3800m
(BAMBI x proteoides) x scyphocalyx
(yaku x lantum) x (strigillosum x rex)
hematodes x adenogynum
adenogynum xrex
adenogynum x rex

Låda 3
anwheiense cw
wardii cw
(decorum x calophytum) (calophytum x forrestii)
(yaku x campanulatum) x rex
orbiculare cw
russotinctum x citriniflorum
roxieanum cw Cika Pass 4460m
fortunei x strigillosum

Låda 4
Az pruniflorum
R. Species cw Yunnan 3800m
Aganniphum cw. Röda knoppar
Fictolacteum cw Yunnan 3600m
Decorum cw Yunnan 3400m

Låda 5
(yaku x campanulatum) x rex
wardii x (catawbiense album x viscidifolium)
bureavii x hematodes
recurvoides x strigillosum
yaku x sanguineum

Låda 6

clementinae x naturhybrid
bureavii x hematodes
hematodes x campanulatum
Az schippenbachii
TEDDY BEAR x rex
brachycarpum x rex
uvarifolium ARS
fictolacteum cw 3943
niveum cw 3500m
roxieanum cw Cika Pass

Låda 7
wasonii x
Silver lady x rex
(clementinae x bureavii) x praestans

Låda 8
bureavii Lems Form x rex
Sticklinsförökade (3-5 år)
Williansianumhybrid
tricanthum
wasonii yellow Cox

Låda 9
bureavii x rex
hematodes x campanulatum
campåanulatum var aeruginosum cw 4000m
pseudochrysantum x proteoides
proteoides cw Yunnan 4400m
wightii cw Yungtang Valley 4200m
(brachycarpum x auriculatum) x discolor Mycket senblommande

Låda 10
R. species cw Yunnan 3500m
(yaku x watsonii) x rex
Oberschesien x rex
degronianum
cinnabarinum cw
APRIL SNOW x mucrunulatum

Låda 11
yakushimanum x kesangiae
schippenbachii

Hydon Velvet x rex
wightii

Låda 12
brachycarpum x rex
makinoi x strigillosum

Låda 13
orbiculare
arborescens
alutaceum var iodes
wasonii x praestans(?)
wasonii x strigillosum
SPELLBINDER x rex
aureum
calophytum x fulgens
rex Quartz form Härdig
brach x macabeanum

Låda 14
russotinctum x rex (?)
bureavii x fulgens
calophytum x fulgens (alt protistum)
campanulatum Nepal x rex
(decorum x calophytum) x forrestii
lacteum cw Sichuan 3900m
orbiculare x (orbiculare x forrestii)

Låda 15
JANET BLAIR x auriculatum
rex cw
APRIL SNOW x mucrunulatum

Låda 20
calophytum x oreodoxa

Låda 23
brachycarpum x rex
Låda 27
stewartianum cw BK SBBE 2010

Låda 29
Sutchuenense GBT
sutchuenense x kesangiae
Janet Blair x (macabeanum x fortunei)
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