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Kjære rhododendronvenner!

Vi har en fin blomstringsse-
song bak oss, og i år var det 
mer normale sommertempe-
raturer enn i 2018. Forhåpent-
ligvis kom flere rhodoplanter 
seg helskinna gjennom som-
meren denne gangen.

Vi som driver med planter, har alltid noen fiender å slåss 
mot. Når det ikke er været eller vinteren eller vårfrosten el-
ler sommertørke, kan det for eksempel være insekt. Selv har 
jeg hatt storinnrykk av snutebillelarver i plantebrett fulle av 
rhododendronfrøplanter som jeg hadde sådd sist høst. De 
voksne snutebillene gjør ikke annet enn å «klippe» i kanten 
på blada av voksne planter, nærmest som en annen konduk-
tør. Det blir litt skjemmende, men plantene dør ikke av det. 
Larvene derimot er små monster! De elsker barken som er 
nederst på småplantene, altså den myke barken i rothalsen. 
De er lyse på farge og kan nok ikke risikere å begi seg len-
ger opp i lyset, da vil de nok raskt bli spist av fugler. Nei, de 
holder seg i jorda og går fra plante til plante etter hvert som 
den tilgjengelige barken er spist opp der de begynner etter 
klekking. En til to larver kan spise røttene på alle plantene i 
et brett på 30 × 60 cm.

Rhododendrontege er et annet kryp vi helst ikke vil ha besøk 
av. De holder til på undersida av blada og suger saft ut av 
bladcellene. Jeg lærte et triks mot dem som jeg nesten ikke 
turte å tro på: Bland 1 dl rein salmiakk i fem liter vann og tøm 
det langsomt over røttene så det trenger godt ned i jorda og 
blir sugd opp av planten. Jeg prøvde det i fjor sommer og 
valgte en plante jeg ikke var redd for, men jammen virka det! 
Utrolig, og mye billigere enn sprøytemiddel. Ellers er det i 
dette nummeret av Lapprosen igjen en artikkel om skjoldlus 
som er et relativt nytt problem vi må lære å håndtere.

En annen gruppe fiender for rhodoelskere og andre plan-
tevenner er sykdommer. Det har vært særlig fokus på 
soppsykdommer de senere åra. Først kom en variant av 
meldugg, den såkalte ‘Powdery mildew’, som det var en 
del snakk om for et par tiår siden. Den skjemmer blada 
med lyse flekker og gir planten et sykelig og ustelt utseen-
de. Det er særlig arter uten indument som blir angrepet. 
Naturen rundt oss er full av melduggsykdommer, trolig er 
de ulike artene av denne soppen tilpassa ulike vertsplan-
ter. Vi ser det oftest på ettersommeren med at blad på 
for eksempel lønnetrær og noen stauder får et hvitt be-
legg på blada – som om det har blitt strødd mel på dem, 
som navnet også tilsier. Minst en av disse soppene har 
lagt sin elsk på rhododendron. Den er vanskelig å bli kvitt, 
sprøytemidler er dyre og krever sprøytesertifikat. Rhodo-
dendronmeldugg dreper sjelden plantene, men eieren 
må vurdere om de lenger har den verdien han eller hun 
ønsker at de skal ha. Kanskje er det greiest å fjerne de 
mest angrepne plantene?

En soppsykdom det har vært mye snakk, om er Phy-
tophthora ramorum. Det ble først søkelys på den da den 
spredte seg på De britiske øyer. I starten var det panikk 
og store samlinger ble rasert, hundreårige planter gikk 
opp i røyk, og flere forhandlere fikk forbud mot å selge 
plantene sine. Da jeg var på et symposium i Edinburgh 
botaniske hage i 2008, var det ennå ganske mye hysteri 
rundt faren for smitte av Phytophthora ramorum. Det ble 
lagt ut matter dynka i soppmiddel ved alle inngangene til 
den botaniske hagen slik at gjestene ikke skulle dra med 
seg smitten inn med skoene. Glendoick Gardens fikk ek-
sportforbud et helt år, noe som flere medlemmer sikkert 
husker. Etter hvert har det roa seg noe ned, og som til-
fellet var med den newzealandske flatormen (noen som 
husker den?), pærebrann og ‘Powdery mildew’, har vi 
kanskje lært oss å leve med dem, eller trusselen var kan-
skje mindre enn først antatt? Faren er nok ikke over, og 
Phytophthora ramorum må vi nok forholde oss til fram-
over og gjøre det vi kan for å bekjempe den – til neste 
alvorlige sykdom tar oppmerksomheten fra den.
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FORSIDEFOTO: Rhododendron platypodum  er en flott plante som ennå ikke er så ofte å se i norske hager.   
 Den har vakre blader. Artsepitetet, som betyr ‘flatfotet’, viser til de helt spesielle brede 
 og flate bladstilkene.  Foto: Ole Jonny Larsen

BAKSIDEFOTO: Rhododendron maorense har flott bladverk og særegne knopper.  
 Foto: Per Anker Pedersen

Neste nummer
av Lapprosen kommer i februar 2020. 
Stoff til bladet må være 
redaksjonen i hende 
innen 13. januar 
2020.

Stoff og bilder – i 
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som mulig – sendes 
til redaksjonen, se 
adressen til 
venstre.
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Les mer i den trykte versjonen av medlemsbladet 
”Lapprosen”.

Studietur  
til norske rhododendronentusiaster del 2 

Tekst og foto: Per Anker Pedersen, Institutt for landskapsarkitektur, NMBU

Første delen av Per Anker Pedersens artikkel om hans befaring i 
norske rhododendronhager sto i Lapprosen 2–2019.

Tjorehagen, Radøy
Etter å ha besøkt Kirsten Marie og Guttorm Storheim på Radøy 
rakk jeg før det ble mørkt en rask tur i Tjorehagen som ligger 
i nabolaget. Kirsten var snill og ga en omvisning der også. Jeg 
burde selvfølgelig hatt mer tid i anlegget, men nå vet jeg at 
Tjorehagen er et sted jeg bør dra tilbake til. En av våre tidligere 
studenter, Guri-Kristina Batta Bjørnstad, skrev for øvrig hoved-
oppgave om denne hagen med bl.a. kartlegging av plantene.   
Hagen ble anlagt av Olav Tjore, som utviklet den over nesten 
40 år. Den eies og drives i dag av stiftelsen Tjorehagen. Sen-
tralt i anlegget er en dam og ei flott bru, bygd av naturstein på 
gamlemåten. Den er en severdighet i seg selv. Besøket ble kort, 
men langt nok til å få et visst inntrykk av det enorme arbeidet 
som er lagt ned i hagen. Jeg var heldig og fikk se R. thomsonii i 
praktfull blomstring.  På en storvokst plante, som jeg tror var en 
R. rex ssp. fictolacteum, var det fåtallige, men flotte blomster.  
En R. calophytum som vi passerte, hadde særdeles store blader, 
minst 35 cm lange. Oppe i en bakke kjente jeg igjen en av mine 
favoritter blant kultivarene, ‘Jacksonii’, i full blomst. 
Flott sted med mange interessante planter!

I begynnelsen av mai 2018 dro jeg på befaring i norske rhododendronhager. Målet var å lære mer om denne 
planteslekten som mange har et forhold til, men som de færreste har særlig gode kunnskaper om. Det ble en 
vellykket tur med stort faglig utbytte og møter med hyggelige mennesker. Inspirasjonen til å dra på denne 
turen fikk jeg i boka Min rhododendronhage. Jeg hadde en lang liste med aktuelle steder å besøke, men den 
måtte av praktiske og uforutsette årsaker kuttes noe ned. Det er derfor flere flotte hager i min reiserute som 
jeg dessverre ikke rakk å besøke. 

Vakker plante uten etikett
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Skjoldlus på Rhododendron 
i Norge – hvordan gikk det i 2019?

Tekst og foto: Inger-Lise Fonneland 

Som det fremgikk av artikkelen i Lapprosen nr. 3, 2018, gjør 
skjoldlus i moderat antall lite skade på plantene. Men de ut-
skiller et seigt sekret (honningdugg) hvor det etableres sver-
tesopp, et svart belegg som kan dekke bladene i større eller 
mindre grad. Dette kan påvirke fotosyntesen og på sikt svekke 
plantene.  Svart soppbelegg på bladene vil dessuten oppleves 
som uestetisk.  

Status 1 år etter oppdagelsen

I Lapprosen nr. 3, 2018 beskrev undertegnede, sammen med Ole Jonny Larsen, et skadedyr på Rhododendron som aldri tidligere 
hadde vært påvist på friland i Norge, Pulvinaria floccifera, en type skjoldlus. 
Det henvises til denne artikkelen (01), og her følger en fortsettelse av historien – først med en liten oppsummering:

Pulvinaria floccifera finnes på mange planteslekter over store deler av verden og ble i 2018 oppdaget på utendørs Rhododendron 
i min hage og etter hvert også i noen andre hager på Sørlandet og på Vestlandet (01).  Angrepet var massivt hos flere, og vi må 
regne med at vi kan ha hatt disse lusene i flere år. Man regner med at import av utenlandske planter er noe av årsaken til spred-
ning av problemet, til tross for plantekontroll og sertifikater.

Fig. 1 Pulvinaria floccifera på Rh. ‘Princess Anne’ 15.02.2019

Les mer i den trykte 
versjonen av 
medlemsbladet 
”Lapprosen”.
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Mer om den 
royale asalea
I Lapprosen 2, 2019 skrev Per M. Jør-
gensen om at den nye japanske keiser-
ens eneste barn, Aiko, prinsesse Toshi, 
hadde valgt Rhododendron quinquefo-
lium som sin symbolblomst. 
Les mer i den trykte versjonen av 
medlemsbladet.

Berit Bull Sletholt har sendt dette spørsmålet til 
Lapprosen: Jeg har en Rhododendron ‘Hans Hach-
mann’, som har en gren med ‘Cunningham’s White’. 
Er det riktig at ‘Hans Hachmann’ er podet, og hva 
gjør jeg med det? På roser graver vi oss ned og fjer-
ner grenen under podestedet, men hva med rhodo-
dendron?

Få svaret i den trykte versjonen !

Spørsmål og svar

Selv etter at planten er avblomstret, er det lett å se for-
skjellen mellom ‘Hans Hachmann’ (til venstre) og ‘Cun-
ningham’s White’-villskuddet (til høyre).  Foto: Berit Bull 
Sletholt
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Mystiske miniatyrblad
Tekst og foto: Ole Jonny Larsen

Nå når vinteren nærmer seg, og årets blomstringssesong på 
rhododendronbuskene er forbi, kan det være tid for å se nær-
mere på andre deler av plantene. Mange har flott bark som vi 
kanskje ikke tenker så mye på ellers i året, og at rhododendron 
også har høstfarger når de eldste blada takker for seg i oktober, 
er det også lett å glemme. Noen liker ikke de gule blada som 
plutselig dukker opp på høsten, og enkelte spør meg sågar om 
planten er blitt syk. Men det er altså en helt naturlig prosess. 
Personlig synes jeg det er fint med kontrasten som oppstår 
mellom årets nyvekst og de 1–3 år gamle blada som gulner og 
faller av. Særlig på såkalte japanazaleaer kan det være ordentlig 
spektakulært.

Les mer i den trykte 
versjonen av medlemsbladet 

”Lapprosen”.
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Tekst: Per M. Jørgensen
I forrige hefte stilte Sigrid G. Isachsen et spørsmål om en gulblomstret 
rhododendron hun hadde laget en akvarell av. Det er alltid vanskelig å 
identifisere rhododendron på tegninger eller fotografier som ikke viser 
de kritiske karakterene. 

Svar på spørsmål

Fig. 2 Rh. ‘Belinda’  Foto: Terhi Pousi

Fig. 3 Rh. ‘Biskra’ på Milde  Foto: Terhi Pousi Fig. 4 Rh. ‘Goldstrike’ på Milde Foto: Terhi Pousi

Få svar i den trykte 
versjonen av 
medlemsbladet 
"Lapprosen"
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Jan Rune Hesjedal har i Lapprosen 1–2019 gjort et tappert for-
søk på å bestemme «Dyret» i parken på Hagavik. Dette ga jeg 
opp for mange år siden da planten åpenbart var oppkommet 
fra frø samlet i en skotsk rhodopark, og vi vet av erfaring at der 
lager humlene mye kluss i systematikken.

Les mer om Jan 
Runes undersøkelser 
i den trykte versjonen 
av medlemsbladet 
"Lapprosen"

Hva er Rhododendron kyawii ?
Per M. Jørgensen

Rhododendron kyawii i full blomst på New Zealand. 
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Les mer om dugnadsånd i den trykte 
versjonen av medlemsbladet ”Lapprosen”.

På side
n Gleden over 

å hjelpe 
i godt lag!

Å være på utflukt med en gruppe medlemmer av Rhodo Vest sine kunnskapsrike entusiaster, gir meg alltid 
en dyp indre glede. Svulstige ord, men slik føles det virkelig etter timers samvær med denne flotte gjengen. 
Jeg har også opplevd lignende i samvær med andre entusiastiske rhododendron-lag og venner rundt om i 
Norge, så jeg er sikker på at mange kan kjenne seg igjen i denne følelsen av ren indre lykke. 

ved Lin Scholten Didriksen

Jan Valle (foran til venstre) sammen med en energisk dugnadsgjeng
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Årsmøtehelg   
i Den norske Rhododendronforening 24.–26. mai 2019 

Tekst: Tor Jan Ropeid

Årets årsmøtehelg hadde ærverdige Sola Strand Hotel som base, et ideelt utgangspunkt for opplevelser 
av mange slag: møter med vakre og spennende rhododendronanlegg, spaserturer med saltsmak over               
Solastranden, en av Jærens mange flotte sandstrender, og samvær med nye og gamle rhododendron-              
entusiaster.

Les mer i den trykte versjonen av 
medlemsbladet ”Lapprosen”.

Fra Rogaland arboret: Furu, rhododendron og blåbærlyng går alltid godt sammen.  Foto: Tor Jan Ropeid
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Stort utval i planter for hagen
Spesialområde:

Rhododendron og surjordsplanter
Kontaktinformasjon:

Gimle Planteskule
Vikøy,

5600 Norheimsund

Tlf.: 56 55 04 80
Faks: 56 55 04 87

gimle@vestplant.no
www.vestplant.no

Ta turen innom oss

SOTRA
GJERTRUDVEGEN 3, 5353 STRAUME 

Her finner du et godt utvalg av:
- Rhododendron
- Surjordsplanter
- Stauder
- Roser
- Sommerblomster
- Granitt
- m.m

02  
Logo

Den nye logoen til Hageland består av  
et merke og et navnetrekk. I startfasen
skal logoen eksponeres som illustrert.

på lyse flater, eller negativ (hvit) på grønn 
flate eller bilder.   

PMS:  C

C:  
M: 
Y:   
K: 

Hageland Askøy
Juvikflaten 6
5308 Kleppestø
Telefon: 56 15 29 29

www.hageland.no
Hageland Fantoft
Fantoftveien 9
5072 Bergen
Telefon: 55 91 80 30

De fineste hagene kommer herfra
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Medlemstur til Danmark 
26.–30. mai 2019  
Tekst: Tor Jan Ropeid

22 forventningsfulle norske rhododendronentusiaster møt-
tes om formiddagen søndag 26. mai 2019 på Kastrup lufthavn 

utenfor København. Med spenning så vi fram til fem dager med 
hage- og rhododendronopplevelser i Danmark. 

Ole Jonny Larsen forteller om Botanisk Have i København.  Foto: Terhi Pousi

Les mer om turen i 
den trykte versjonen 
av medlemsbladet 
”Lapprosen”.
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Tid:  25.05.2019 kl. 14:15
Sted:   Sola Strand Hotel, 4055 Sola
Til stede:  34 frammøtte, hvorav 33 stemmeberettigede
Nord-Vest: Ole Jonny Larsen, Egil Valderhaug
Sør: Audun Arne, Gudrun Arne, Anne Brit Evensen, Per Evensen, Knut Gjermundsen, Nina Gjermundsen
Sør-Vest: Oddbjørn Fosse, Anne Helene Frostestad, Tor Frostestad, Aslaug Haugland, Jan Henrik Haugland, Willy Mæland, Olga 
Nese, Ellen Jensen Roalkvam, Jakob Roalkvam, Magnus Simonsen, Arne Sporaland, Gunn Sissel Sporaland, Tone Fosse Ulvøy, 
Reidar Vigrestad
Vest: Knut Geelmuyden, Britt Hammersland, Olaf Hammersland, Hjørdis Juvik, Torolf Juvik, Terhi Pousi, Bjørg Rasmussen, Tor Jan 
Ropeid, Guttorm Storheim, Kirsten Marie Storheim, Karin Waltzing
Øst: Haavard Østhagen

Leder i Den norske Rhododendronforening Ole Jonny Larsen åpnet årsmøtet. 

Det var ingen kommentarer til innkallingen og sakslisten.

Sak 1: Valg av møteleder
Arne Sporaland ble valgt til møteleder.

Sak 2: Valg av referent og valg av to medlemmer til å underskrive protokoll
Tor Jan Ropeid ble valgt til referent. 
Terhi Pousi og Karin Waltzing ble valgt til å underskrive protokollen.

Sak 3: Årsberetning 2018
 Ole Jonny Larsen leste årsberetningen (se Lapprosen 2–2019). 

Årsberetningen for 2018 ble godkjent.

Sak 4: Regnskap 2018
Regnskapet for 2018 (se Lapprosen 2–2019), med revisors godkjenning, ble gjennomgått av kasserer Terhi Pousi. 
Regnskapet for 2018 ble godkjent.

Sak 5: Innkomne saker
 Ingen innkomne saker.

Sak 6: Fastsettelse av kontingentene for 2019
Styrets forslag, uforandret kr 350 for enkeltmedlem og kr 475 for familiemedlemskap, ble vedtatt.

Sak 7: Budsjettforslag 2019
Terhi Pousi gjennomgikk styrets forslag til budsjett for 2019. Budsjettforslaget ble godkjent.

Sak 8: Fastsettelse av andel årskontingent til lokallagene for 2019
Styrets forslag, uforandret kr 50 per medlem, ble godkjent.

Sak 9: Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer
 Reidar Vigrestad leste opp valgkomitéens forslag. Årsmøtet tok følgende valg: 

Styret for Den norske Rhododendronforening 2019–2020:

Ole Jonny Larsen   leder   - gjenvalg 1 år
Harald Kårtveit   styremedlem  - gjenvalg 2 år
Harald Olav Aksnes  styremedlem  - gjenvalg 2 år
Tor Frostestad   styremedlem  - ikke på valg 1 år 
Terhi Pousi   styremedlem  - ikke på valg  1 år
Knut Gjermundsen  varamedlem   - ny  1 år
Tor Jan Ropeid   varamedlem   - gjenvalg 1 år
Haavard Østhagen  varamedlem  - gjenvalg 1 år

Sak 10: Valg av revisor
 Valgkomiteens forslag ble godkjent. Revisor for år 2019:

Olaf Hammersland     - gjenvalg

Sak 11: Valg av valgkomité
 Forslag fra styret og årsmøtet ble enstemmig godkjent. Valgkomité for 2019:

Audun Arne      - ny 
Reidar Vigrestad      - gjenvalg
Anne Brit G. Evensen     - gjenvalg

Den norske Rhododendronforening
Protokoll fra årsmøtet 2019
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Nye medlemmer
Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen i foreningen:

Elisabeth Akerø Vestre Storheilia 18 5239 RÅDAL
Maria L. Edvardsen Søråshøgda 87 5235 RÅDAL
Ole Geir Gustavsen
Gunn Bråten Kystveien 1489 4900 TVEDESTRAND
Morten Hafstad Fleslandsvika 30 5258 BLOMSTERDALEN
Kristin Hovland Midttunlia 29 5224 NESTTUN
Matias Hukseth Fjæra 2 6817 NAUSTDAL
Kristina Monica Kiss Løeshagaveien 24 1459 NESODDTANGEN
Marianne Munch Skipanesveien 351 5259 HJELLESTAD
Helen Myhrvold Stjerneveien Øvre 7 3023 DRAMMEN
Tove Sætre Rebnor 30 5943 AUSTRHEIM
Berit Søreng Nordås 7 4885 GRIMSTAD 
Peter August Weber
Torill Hessje Kjenestangen 32 4810 EYDEHAVN

Årsmøtehelg 2020
Årsmøtehelgen i 2020 arrangeres 08.–10. mai på Stord med Stord hotell på Leirvik som årsmøtehotell. 
Noter datoen allerede i dag!

Sak 12: Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte
Arrangering av årsmøte går på rundgang mellom 
lokalavdelingene. Neste årsmøtearrangør er Rhodo 
Vest. Årsmøtet godkjente at Rhodo Vest sender 
forslag til årsmøtedato til foreningens styre senere.

Årsmøte slutt kl. 15:15

Etter årsmøtet ga Egil Valderhaug oss et interessant 
og informativt foredrag om sine erfaringer med 
rhododendronarter som vanligvis anses som mindre 
hardføre.

Straumsgrend 3. juni 2019

Tor Jan Ropeid  

referent

Terhi Pousi Karin Waltzing
   

underskriver underskriver
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