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I norra Bohuslän ligger min specialplantskola för rhododendron och Klöva Naturträdgård Här driver jag upp arter och hybrider lämpliga för odlingszon 1 - 5
Plantorna kommer från rena vildarterr: från Kina, Japan och Tibet där de växer i vilt tillstånd. I sortimentet finns också primärhybrider (art x art ) som korsats
fram i syfte att ta fram nya sorter med vackrare blad och/eller blommor. Bladverket är centralt när jag korsar fram nya sorter 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. Arter i förteckningen stavas genomgående med liten bokstav.
Namn på kommersiella hybrider stavas med stora versaler. 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 växter. Ett gott råd - vattna med svag växtnäring första tiden. Beteckningen * betyder att de är små . Minimum 5 skickas per post,
väl inpackade. Frakt tillkommer och brukar kosta mellan 120-180 kr.

Rhododendronarter

(BOXAR 1,2,3,4,5 o.s.v)

alutaceum (12,13)
asterochnoum (2)
azalea jap Nakahare (4)
brachycarpum small Roseum form ((8)
campanulatum aeruginosum cw Sikkim (5)
canadense (3)
calophytum best form (K)
calophytum cw JN 12323 (K)
calophytum best form (12,13, 15K)
clementinae JN
campanulatum aeruginosum Best Form BK

fulgens aff cw Sikkim (11)
fulgens aff (6)
glaucophyllum tubiforme (10)
huianum new species (4) *
lacteum cw JN 12350 JN 12317 (2, 19)
maorense new species (8)
neri lora SBBE Yunnan (1)
oligocarpum (6)*
platypodum op (1,2)
roxieanum cw Yunnan BK (9)
rex cw JN 12254 (8,11,12)
sanguineum cw Yunnan (13)
stewartianum cw Burma (K)
sutchuenense cw 11171 (12, 13)
thomsonii (7)
taliense cw JN (10)
wardii cw JN 12172 (12)
wardii cw JN (17)
wardii cw JN 12350 (K)
watsonii cw cw JN (1)
watsonii JN 12027 (1)
wightii cw (9)
vernicosum (5)
yakushimanum ssp degronianum (11)
yuefengense (2)
ziyanense cw (8)

Rhododendronhybrider = primärkorsningar

f

adenogynum x rothschildii (3)
(adenogynum x rex) (7)
Blewbury stickling (5)
brachycarpum x macabeanum (4, 12, 14)
brachycarpum x macabeanum selfed (10)
(brachycarpum x macabeanum) x sinograde (2)
(brachycarpum x macabeanum) x sinogrande(7)
(brachycarpum x macabeanum) x macbeanum (3,4,5, 7,9)
(brachycarpum x macabeanum) x storbladig(7)
(brachycarpum x macabeanum) x George Woodard(9)
(brachycarpum x Crest) x sinogrande ((4)
(buravii x pachysantum) x (brachycarpum x macabeanum) (4)

bureavi Lems Form x campanulatum aeruginosum(9)
bureavii x rex(4,7)
bureavii x pachysantum (4)
bureavii x pierciae (18)
campanulatum Nepal x (brachycarpum x macabeanum) (4)
campanulatum var x rex (11)
Crimson Pippin x samguineum ssp sanguineum var haemaleum (11)
(degronianum x elegantulum) x rex (2,4,6)
(degronianum x elegatulum) x rex (7)
elegantulum x hematodes (12)
elegantulum x hematodes(11)
fortunei x (hemsleyanum x ungerni) (123)
Hardy Giant x macabeanum (13)
Hardy Giant x Whitthin x mac
hematodes x adenogynum(9)
KLONDIKE (7)
lacteum x rex (2,5)
(makinoi x yakushimanum) x (Golfer x sinogrande) (10)
(makinoi x yakushimanum) x strigillosum (11)
Norfolk x Goldprince (K)
Oberschlesien x rex(K)
orbiculare x platycodon(5)
orbiculare x campylogynum (1)
orbiculare x yuefungense (13)
pseudochrysantum x yakushimanum(6)
proteoideshybrid (11)
(pseudochrysantum x yakushimanum) x rex (6,7)
proteoides x hematodes (11)
proteoides x poluninii(7)
Rhody Hipp x macabeanum(5)
russotinctum x rex (2)
(smirnowii x ictolacteum) x rex (2)
(smirnowii x rex) x ictolacteum (12)
(smirnowii x rex) x Hardy Giant (3)
(smirnowii x rex) x rex(7,8)
taliense x dichroantum (s) (11)
taliense x hematodes (2)
(taliense x lacteum) x rex? (2)
taliense x pachysantum(9)
Top Banana x proteoides(7)

f

f

(yakushimanum x campanulatum) x rex (4,12,14)

(yakushimanum x elegantulum) x rex(6)
yakushimanum x lacteum (14)
yakushimanum x pachysantum (8)
(yakushimanum x rex) x rex(5,6)
yakushimanum x sanguineum (11)
yakushimanum x wasonii(1)
Yellow(6)
yuefengense x asterochoum(6)
wardii x dichroanthum ?(2)
wasonii x strigillosum (5)

The End

