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Kultivarene 

    Den Røde Plass
Den svært iøynefallende ”Røde plass” er tidlig i mai et hav av røde 
blomster, der så godt som alle sortene stammer fra Rh. forrestii. De 
�este er tyske, gjort av mesteren Hachmann og hans lærer Hobbie. 
Sistnevntes ’Abendrot’ har alltid god gjenblomstring om høsten.

    Dvergene
Her er alle sortene avkom av Rh. yakushimanum, og det er tydelig 
hvordan foredlere har fått til blomster i alle mulige farger med den 
opprinnelig hvite til blekrosa arten. Vanskeligst var det med gult, 
men vi har etter hvert fått noen gode sorter i denne fargen.

    Kjempene og andre sjeldenheter
Gulblomstrende, eviggrønne hagerhododendron har vi samlet i 
”Den gule stripe”. Amerikanske ’Golden Star’ og tyske ’Goldkrone’ 
klarer seg best. Nyheter har fått plass i “Overraskelseshjørnet” der 
veien tar av ned “Kjempedalen” mot Grønevika. Her viser vi maje- 
stetiske planter som trenger god plass og lunt voksested. Blant de 
beste er ’Lem’s Monarch’ med sine usedvanlig store blomster. 
Sagnomsuste ’Polar Bear’ trives godt, men blomstrer ikke før i juli. 

    Asaleasamlingen blomstrer praktfullt i begynnelsen av juni. 
Mollis-hybridene som hovedsakelig oppstod i Nederland, er nokså 
grove, men blomstrer rikt. Adskillig mer elegante er de engelske 
sortene fra Knap Hill, som ’Sylphides’. De ble laget ved å krysse små- 
blomstrete og sterkt duftende Ghent-asalea med Mollis-sorter. 
Ghent-asaleaer oppstod i Belgia fra amerikanske sorter, og er svært 
blomsterrike og velduftende, som ’Pucella’. I USA har man fått frem 
sorter fra amerikanske arter, der en av de beste er ’Jock Brydon’.  

  Kultivarsamlingen i Nydalen

    Lapproseslektningene
Små, lave Rhododendron med skjold- 
hårete blad og blå�olette blomster i 
“Den blå bakken” kan sammenlignes 
etter hvert som de springer ut, alt fra 
de mørke småblomstrete, som ’Sacko’, 
til de med store himmelblå blomster, 
som ’Night Sky’. Gule blomster har 
vært vanskelige å få til, noen av de 
beste står i “Den gule bakken”. ’Curlew’ 
tar prisen, men de store blomstene 
blir lett tatt av nattefrost. Mange gule 

Samlingen er i hovedsak ordnet etter sortenes opphav på mors- 
siden, siden fedrene ikke alltid kan identi�seres. Noen unntak: 
“Det nordiske hjørnet” viser planter foredlet i Norden. En av de 
�nske krysningene, ’Pohjolas Datter’, ble døpt ved Arboretets 

Vår egen ’Fritz C. Rieber’ er sentralt 
plassert i "Det nordiske hjørnet"  

Blant kjempene 
er knallrøde 
’Grace Seabrook’, 
halvsøster til 
’Taurus’, makeløs 
tidlig om våren

'Mother Greer' er en av de mest 
hardføre med blå blomster

Tidlig blomstring hos 'February Dawn'
i “Det trekkfulle hjørnet”

laget av Warren Berg er også gode, som ’Patty Bee’. Noen lapprose-
slektninger er høyere busker. De er ofte avkom av Rh. dauricum, som 
’Praecox’, lenge en favoritt for sin tidlige blomstring. Det �nnes også 
andre spennende, ikke minst i de amerikanske gruppene ’P.J.M.’ og 
’April’, bl.a. den hvite, doble ’April Snow’.  

20-års jubileum. “Rhododendron-
museet” viser de eldste sortene, 
tilbake til 1840. Eldre sorter viser 
vi også i “Det historiske hjørnet” 
og “Historien fortsetter”. Flere av 
dem er fremdeles gode hage-
planter, men noen er gått av 
moten fordi de blir ”leggy” eller 
er for store for moderne hager.    

 
 

Vakker vårblomstring hos ‘Christopher Wren’

    Vokskabinettet 
Her har vi samlet sorter laget med utgangspunkt i den merkelige 
lapproseslektningen Rh. cinnabarinum, der særlig ’Biskra’ trives bra. 

    Azaleodendron 
Noen asaleaer kan krysses med eviggrønne Rhododendron. De er 
biologisk interessante, men lite vellykkete hageplanter. De vet liksom 
ikke om eller når de skal kaste bladene, og dette går utover trivselen.


