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Her følger en oppskrift på hvordan en kan prøve å lære seg kunsten å få fram 

rhododendronplanter fra frø Jeg har sådd frø i mange år, og har nå to egne rom i kjelleren med 

mye utstyr til dette formålet, men det kan også gjøres enklere, og det vil jeg beskrive slik at 

alle som er interessert, kan komme i gang i det små.  

 

Hvis du ikke har frø fra frølister eller annet, kan du rett og slett plukke noen gamle kapsler fra 

en rhododendronbusk i hagen, helst en hardfør variant, og riste frø ut av dem. Som regel vil 

det være noen igjen fra siste år. Dette vil helt sikkert bli hybrider, men det ser vi bort fra i 

læreråret. Pene planter blir det nok likevel. Begynn med storvokste arter, ikke dvergarter! De 

er mye vanskeligere.  

 

 
Rhododendendronfrø til venstre. Til høyre rusk som er skilt ut. Det er lett i lupe hva som er 

gode frø og hva som skal skilles ut.  

 

Du trenger kunstlys (både LED-lys og gamle løsrør kan brukes) og et miljø med kontrollert 

temperatur 7-9 i måneder i strekk. Jeg har eget vekstrom i kjelleren med lysrørarmaturer over 

faste benker, men det går fint med et lite lysrør montert over et bord i et ikke for varmt rom 

uten direkte sollys gjennom vinduene. (Hvis du har en gammel armatur med plastlokk over 

selve lysrøra, bør dette fjernes.) Temperatur mellom 18-22 grader er best med litt 

slingringsmonn begge veier. Lyskilden monterer du ca. 30-40 cm over pottene du sår i. Det 

må kobles til en timer, slik at det står lys på 17-18 timer i døgnet. Temperaturen i rommet bør 

være lavere om natta når lysa er av.  

                                   
Du må skaffe deg et miniveksthus av den typen som selges i alle hagesenter. Dette for å 

kunne ha såpottene i et kontrollert miljø der de ikke tørker ut. Beste såtid er etter min erfaring 

tidlig i september. Da har du så lang innesesong at plantene får en viss størrelse før de skal 

videre ut av huset. Det går an å så hele vinteren, men da blir plantene ganske små i juni, og de 

fleste er vel lite motivert for å holde på med innendørsstell av småplanter om sommeren. 



                                   

 
Frøbenk under lysrøsarmaturer i et vekstrom. Frøplanter i ulike stadier.   

 

 

 
Her er et alternativ med hyller og LED-lys. 

 

Jeg sår i ferdigkjøpt ugjødsla naturtorv – ingenting mer. Til prikling brukes samme medium. 

Det skal IKKE under noen omstendighet være gjødsla jord når en sår, da blir det bare grønske 

og algevekst. Vask pottene godt med børste, gjerne i klor, slik at det ikke følger med sporer av 

alger, og trykk jorda lett til slik at overflata blir 

slett. Såmediet skal være fuktig, ikke vått! Spre 

frøene tynt utover på fuktig jord. Frøet skal 

IKKE dekkes. Dusj forsiktig og hold jevn 

fuktighet. (Ideelt sett bør en dusje med et 

soppmiddel, men det er ikke lett å få tak i 

lenger.) Legg lokket over miniveksthuset med 

pottene. De som ikke har spirt i løpet av tre-fire 

uker, vil vanligvis ikke spire. Du kan dyrke 

plantene videre i miniveksthuset til de har fått 



minst to omganger med blad (ca. 1-2 cm høye). Blir de lange og tynne er det for mørkt eller 

for varmt.  

 

 
Nyspirte planter. De har så vidt begynt å få ekte blad etter de to  frøblada som kommer 

først. Ennå må de stå i miniveksthuset ei stund.  

 

Nå kan pottene tas ut av veksthuset, og du kan gjødsle ytterst forsiktig. Alt slags plantegjødsel 
fungerer faktisk, men bruk kun 10 % av normal styrke. Å dusje blada med tynt 

gjødselvann i tillegg gir god vekst. Nå når pottene er ute av miniveksthuset, er det viktig å 

passe på at de ikke tørker ut.  

 

     
      Frøplanten er kommet ut i fri luft. De får nå TYNN gjødseloppløsning hver uke. 



 

Prikling. Jordklumpen tas ut av potta og deles opp forsiktig. Det skal være jordklump på 

hver småplante. 

 

Etter 2-3 uker kan du prikle dem ut på plantebrett eller andre lave plastbokser med hull i 

bunnen med ca 6 cm jorddybde. Ta hele klumpen med planter ut av potta og del den opp fra 

siden. La det være ca. 4 cm mellom hver plante. Og vær brutal! Prikl et fornuftig antall 

planter og gi bort eller kast resten. Hvis du har sådd flere varianter, er det rikelig med 10-15 

av hver. Vær nøye med navnelapper som sier hva du har sådd. Stol aldri på hukommelsen!   

De fleste rhododendron bør pinseres i oppvekstfasen ved at toppskuddet og lange greiner 

klippes av en eller flere ganger. Dette gir tette planter med god forgreining. Unntak er 

storblada arter som R. rex o.l. som skal vokse naturlig. Om plantene vokser veldig raskt, kan 

det hende at du må plante om på flere brett allerede i inneperioden.  

 

 
                                         Brett med nyprikla planter. 



Jeg bærer alle plantene ut i veksthus i slutten av april. Der står de til St.Hans da de settes ut i 

hagen i skygge i 6-8 uker. Fortsett gjødslingen. Første overvintring får mine planter i frostfritt 

veksthus, men de som mangler slike hjelpemidler, kan finne andre løsninger som provisoriske 

drivbenker, avskjermede bed o.l. De trenger ikke mye lys om vinteren, så da kan de dekkes 

ganske godt til uten at det gjør noe. Neste vår settes de små rhododendronplantene ganske tett 

sammen i et avskjerma ventebed der de blir stående 2-3 år før de kan flyttes til sitt første 

skikkelige voksested. 

 

 
Småplantene er klare til å komme ut i veksthuset i april. De må da prikles på nytt i flere 

brett.  

 

 

Dette er en svært forenkla og skjematisk gjennomgang, men for flertallet av arter og hybrider 

vil dette fungere. Du vil sikkert oppleve problem med algevekst, planter som tørker ut og at 

noen av dem dør uten at du skjønner hvorfor. Men jeg er sikker på at om du får det til en 

gang, blir du sikkert bitt av basillen og vil satse større neste gang. Og da kan du også skaffe 

deg rent artsfrø fra foreninger som selger slikt. For øvrig gjelder det på dette feltet som på alle 

andre at de viktigste tre tingene er erfaring, erfaring og erfaring! 

 

                               



 
    Andre gangs prikling, over i nytt brett med større avstand. Her kan de stå et år. 

 

 
 Overvintring i veksthus den første vinteren. 


