MEDLEMSBLAD FOR DEN NORSKE RHODODENDRONFORENING

NR. 2 - MAI 2018 ÅRGANG 21

Lapprosen

Lederen har ordet
Kjære rhododendronvenner!
En vinter er aldri lik den
forrige, det har vi til gangs
fått erfare i år. I skrivende
stund er det tidlig april. Vi
har et tynt snølag, og det er
for så vidt ikke noe å klage
på, men djup tele i jorda er
mer alvorlig. Sola kommer
høyere på himmelen for hver dag, og strålene blir kraftigere
og mer intense. De mørke rhododendronblada varmes
opp, og vannet inne i dem fordamper og presser seg ut
gjennom spalteåpningene. Dette er helt normalt, og slik det
skal være – hvis de samme blada får ny forsyning av vann
fra rota. Men det gjør de jo ikke når bakken er frossen! Så
tørker de sakte ut og visner, hvis ikke da naturen tar seg selv
i nakken og presterer mildvær på røde rappen. Vi sier ofte
at rhodoplantene har fått frostskader, men egentlig er det
tørkeskader det er snakk om.
Sist vinter skrev jeg i denne spalten at vinteren nesten hadde
vært for mild. Blomsterknopper begynte å svelle i januarfebruar, og tusenvis av halvåpne blomster gikk dukken i
frostnetter utover våren. I år lurer jeg på om vi kommer til å
kunne starte opp med å grave i jorda før 1. mai! Hagesentrene
her har fått inn masse planter, og de må ha sin fulle hyre med
å redde dem uskadde gjennom de iskalde aprilnettene med
mange minusgrader. De får jo ikke solgt en plante så lenge
ingen kan få spaden ned i jorda. Mildere klima generelt betyr
åpenbart ikke at vi unngår harde vintrer, det blir bare færre
av dem, og i snitt blir det varmere, men det er en mager trøst
i øyeblikket når jeg mest av alt har lyst til å gå ut og grave
hull til den nye hekken jeg skal plante der jeg fjerna gamle
grantrær i vinter.

I dette nummeret lanserer vi en liten konkurranse som
vi håper vil aktivisere medlemmene. Hvor står egentlig
Norges største rhododendron? Vi inviterer alle som
har, eller vet om spesielt store rhododendronbusker, til
å ta med seg måleutstyr og kamera og presentere sine
deltakere i konkurransen for Lapprosens lesere. Dette
er ikke en veldig seriøs sak! Alle kan komme med sine
bilder og noen få opplysninger som så kan bli presentert
i bladet. Se ellers for nærmere regler i artikkelen inne i
bladet.
Var det noen som prøvde seg med å lage sine egne
rhododendronhybrider sist år? Nå er muligheten der
snart igjen. En trenger forresten ikke å lage krysninger.
Det går også an å lage rene artsfrø av sine egne planter
ved å selvpollinere dem.
Som de fleste nå vet blir det stadig vanskeligere å importere
rhododendronplanter fra utlandet. Myndighetene
strammer grepet og øker innsatsen for å hindre at vi får
alvorlige plantesykdommer inn i landet. Importen fra
Glendoick i Skottland som nettopp er avslutta, er kanskje
den siste derfra. Enn så lenge får vi importere ganske
mye fra Rhododendronhaven i Danmark, men det er en
krevende jobb, og uten den store innsatsen fra RhodoØst og særlig Johnny Engen hadde det ikke vært mulig.
Vi håper bare at de orker å fortsette i flere år framover.
Men vi må nok regne med at vi i framtida må øke den
innenlandske produksjonen av rhododendronplanter, og
det er der pollineringsarbeidet i vår kan være en liten
brikke i et stort puslespill der vi alle kan gjøre en innsats
for felles interesser.
Til slutt håper jeg at riktig mange har meldt seg på
årsmøtehelga i Grimstad 25.–27. mai. Det er Rhodo-Sør
som er arrangør, og jeg er helt sikker på at det blir ei flott
helg med mange spennende programposter.
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Vekstproblemer

hos rhododendron
Tekst og foto: Per Anker Pedersen

Fig. 1 Fin blomstring hos R. sutchuenense tok plutselig slutt pga. frost. NMBU, Ås, 18. april 2017

Skader og dårlig vekst hos rhododendron kan ha mange årsaker. I denne artikkelen nevnes noen av dem,
med vekt på klima- og jordbunnsrelaterte forhold.
Detektivarbeid
Å diagnostisere en skade eller vekstforstyrrelser hos planter
kan være vanskelig. I et nyetablert, stort grøntanlegg med dårlig vekst eller skadde planter er riktig diagnose grunnlag for å
treffe hensiktsmessige tiltak eller reklamere. Diagnosen kan følgelig ha økonomiske konsekvenser. I egen hage er det å forstå
plantenes signaler «noe av moroa». Der kan vi som amatører
synse på egen regning og risiko. Vi kan oppleve irritasjonen

MEDLE
MSBLA
D FOR

over å mislykkes og
gleden over å forstå
hva vi gjorde feil og
lykkes i neste omgang.

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

Hvor står egentlig Norges største rhododendron?
Tekst: Ole Jonny Larsen

Sissel Hjertø, Ålesund, med en gammel rhododendron på hytte hun har arva etter mora. Den er over 4 m høy, og omkretsen er faktisk
over 20 m, målt med lange steg. Men det er nok ikke Norges største. Foto: Ole Jonny Larsen
Jeg møter rett som det er personer som mener at de har Norges
største rhododendron i sin hage. Som regel er dette eiere av
eldre hager, og selv om de er stolte av kjempeplanten sin,
opplever de også at den etter hvert har tatt over litt for mye av
hagen og vet ikke helt hva de skal gjøre med den. Som regel kan
jeg raskt avkrefte at de har norgesrekord i rhododendron, men
samtidig er det åpenbart at det finnes noen virkelige giganter
i norske hager. Mange er sikkert planta lenge før krigen og har
kanskje snart hundre år på baken. Da sier det seg selv at de
begynner å ruve i landskapet.

stor plante av den langt sjeldnere Rhododendron calophytum.
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Les mer i
medlemsbladet !

De plantene som blir kjempestore, må ha klart seg gjennom
mange harde vintrer. Derfor er det gjerne gamle klassiske
hybrider med rosa eller lilla blomster og med gener fra den
svært hardføre Rhododendron catawbiense som er blant de
største, men på Eiksund på Sunnmøre finnes også en svært
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Foto: Roy Scholten om ikke annet nevnt

Noen trær og planter
som trives sammen med
rhododendron

Våren kommer sent mange steder i Norge i år, men når den endelig er her, kribler det etter å sette i gang hagearbeidet
igjen. Noe arbeid kan du gjøre tidlig, som å rydde opp etter vinteren og gjøre klart for det nye livet.
En av de viktigste forutsetninger for at plantene dine skal kunne trives godt, er at de får godt tilpasset og næringsrik
jord. Det er vel verd å investere penger på å unngå den billigste jorden til salgs, med mindre du selv er flink til å
blande inn de næringsstoffer som de ulike plantene trives best med. Vekstplassen med mengde sol/skygge er også
viktig, likeså riktig mengde med vanntilgang.

Fig. 5 Anemone nemorosa ‘Robinsoniana’ er en utvalgt hvitveissort med store, lyst lavendelblå blomster. Den vokser godt og har
funnet seg vel til rette i mange hager. Foto: Tor Jan Ropeid
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Fig. 1 Høstanemone

Les mer om hvilke
planter som trives
sammen i den

trykte versjonen

av medlemsbladet
”Lapprosen”.

Fig. 4 Ung limegrønn lønn
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Rhododendronsikade

og knoppdreper – radarpar på fremmarsj i Norge
Anders Endrestøl, Norsk institutt for naturforskning, anders.endrestol@nina.no
men har siden spredt seg
i landet, muligens som følge av planteimport (Larsen
2000, Talgø mfl. 2008). Det
samme gjelder soppen
greindreper Phytophthora
ramorum, som jevnlig har
vært omtalt i Lapprosen.
Denne er ekstra skummel
fordi den også kan gå over
på andre arter i Norge
(blant annet eik og blåbær), noe som har medført
strenge restriksjoner på
import av Rhododendron
til Norge (Herrero & Toppe
2010). Dessverre står det
flere skadeorganismer «og
banker på døra vår». Blant
annet har den ovennevnte nettegen to slektninger som vi kan forvente i
Norge, både Stephanitis
rhododrendri og S. takeyai
Fig. 1 «Knoppdreper» Seifertia azaleae er en sopp som infiserer og dreper først og fremst knopper på
angriper Rhododendron,
Rhodoendron. Knoppene blir brune og mumifisert, før det senere blir et «håraktig» lag, av små svarte
men er enn så lenge ikke
konidier på knoppene. Slike infiserte knopper kan sitter på planten i opp til fem år. Foto: A. Endrestøl
påvist i Norge (men i Sverige). Phytophthora ramorum
har
også
en
skummel
slektning
som
muligens kan komme
Nylig ble rhododendronsikade Graphocephavår vei i fremtiden (Phytophthora kernoviae). Denne artikkelen
la fennahi påvist i Norge. Fra tidligere (2005)
omhandler to andre skadeorganismer på Rhododendron som
var soppen «knoppdreper» Seifertia azaleae
nylig er påvist i Norge.

kjent fra Østfold og Akershus. Dette er to
skadeorganismer på Rhododendron som har
spredt seg fra det amerikanske kontinentet
til De britiske øyer og videre gjennom hele
Europa. Hver for seg gjør de ikke veldig stor
skade. Trolig blir det verre der disse to møtes.
Det finnes i dag en rekke skadeorganismer på Rhododendron
i Norge. Av skadedyr er kanskje nettegen Stephanitis oberti
mest kjent (Toppe & Hofsvang 2009), og av sopp kan man nevne alperoserust Chrysomyxa ledi var. rhododendri og meldugg
Erysiphe azaleae. Sistnevnte ble registrert i Norge først i 1993,

«Knoppdreper»
Soppen Seifertia azaleae, her kalt «knoppdreper», ble beskrevet fra New York i 1873 (Fig. 1). I 1926 ble den først påvist i Storbritannia. Den er siden 1970-tallet påvist i en rekke europeiske
land, og finnes nå så godt som over hele kontinentet. Den ble
først rapportert fra Norge (Akershus og Østfold) i 2005 (Talgø &
Stensvand 2005), men den har sannsynligvis vært i landet en
tid før dette også. Etter 2005 har det kun vært anekdotiske observasjoner av denne arten i Norge. Etter undersøkelser i 2017
viser det seg at den nå trolig er utbredt langs hele kysten fra
Østfold til Hordaland (Fig. 3).

Les mer i den trykte versjonen av medlemsbladet ”Lapprosen”.
- Lapprosen 1- 20178-
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Stort utval i planter for hagen
Spesialområde:
Rhododendron og surjordsplanter
Kontaktinformasjon:
Gimle Planteskule
Vikøy,
5600 Norheimsund

www.hageland.no
Hageland Askøy
Juvikflaten 6
5308 Kleppestø
Telefon: 56 15 29 29

Hageland Fantoft
Fantoftveien 9
5072 Bergen
Telefon: 55 91 80 30

Tlf.: 56 55 04 80
Faks: 56 55 04 87
gimle@vestplant.no
www.vestplant.no

De fineste hagene kommer herfra

Har allsidig planteutval
Spesialområde:
Stauder og roser

Velkommen til en ny
og blomstrende sesong!
• Spennende plantesortiment
• Alt du trenger til hagen. Krukker, espalier m.m.

Kontaktinformasjon:

• God jord i sekk og bulk

Nautesund Plantesalg

• Faglig kunnskap

5986 Hosteland
Tel.: 56 36 52 19
plantesalg@nautesund.no
www.nautesund.no

• Kafe med hyggelig uteområde
• En atmosfære som må oppleves!
Helleheia – 4810 Eydehavn
Telefon 37 03 03 11
post@lundbergs-planteskole.no
www.lundbergs-planteskole.no
Følg oss på Facebook og Instagram

Velkommen til en hyggelig handel

8

- Lapprosen 1 - 2018-

Der

kunnskapen

gror

N
O
R
D
N
E
DOD

RHO

odod

ge Rh
i
l
l
e
j
k
s
r
o
f
i har 100

RHODODENDRONJORD
50 Ltr sekk

3 350
FOR

V

018

lg i 2
a
s
i
r
e
t
r
o
s
endron

MANGE SORTER AZALEA
Vi har i 2018 enda større utvalg enn før

Hageland Foss

Hurumveien 11, 3440 Røyken
Vi holder åpent alle dager hele sesongen
Tlf: 31 28 49 56 , hageland.no/foss
Vi tar forbehold om trykkfeil, forsinket levering eller at enkelte produkter raskt kan bli utsolgt.
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Hvordan min kone ble angrepet av rhodoviruset
– samt en kort presentasjon av noen rhododendron med kvinnenavn
Tekst og foto: Tor Jan Ropeid

‘Karin’
Det skjedde noe litt uventet i ekteskapet vårt for noen år siden.
Jeg hadde vennet meg til at min kone bare betraktet mitt hagearbeid og min interesse for planter med moderat interesse. Når
jeg prøvde å henlede hennes oppmerksomhet på det jeg oppfattet som en vakker eller spennende plante, ble jeg ofte møtt
med et skuldertrekk som ikke akkurat signaliserte en overstrømmende entusiasme. For ca. ti år siden kunne jeg imidlertid registrere en gryende endring i hennes forhold til hagens vekster.
Hun begynte å se på rhododendron med nye øyne og oppdaget
at her åpnet det seg nye muligheter for den som er opptatt av

form og farge. Den avgjørende hendelsen var antakelig at jeg
klarte å frakte med meg hjem en velvoksen rhododendron fra
Arboretets Venners årlige plantesalg. Det dreide seg om et
over meterhøyt eksemplar av sorten ‘Karin’.
Kanskje hun følte seg
smigret over
at ektefellen hadde tatt
seg bryet med å kjøpe
en rhododendron som
hadde samme døpenavn som henne?

Les mer i den trykte versjonen av
medlemsbladet ”Lapprosen”.
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Mannen og planten

Frank Kingdon-Ward og Rhododendron wardii
Tekst og foto: Ole Jonny Larsen

R. wardii
Kingdon-Ward (1885–1958) er kanskje den mest aktive av
plantejegerne gjennom alle tider. Han drev omtrent ikke med
annet enn å reise rundt i Asia og samle inn planter, og når han
hadde ledige stunder, skrev han bøker om turene sine. Fra han
reiste ut første gang i 1907 til han døde i London i 1958, var
han bare hjemme i korte perioder. I nesten 50 år reiste han
rundt i Kina, Tibet, Assam og Burma og samlet planter. I alt 22
ekspedisjoner ble det til slutt, oftest alene.

Les mer om mannen og
planten i den trykte versjonen av “Lapprosen”
NR. 2 - MAI

Egentlig dro han til Kina for å være lærer for engelske barn i
Shanghai, men jobben kjedet han, og da han fikk tilbud om å
delta på en engelsk zoologisk ekspedisjon, brøt han umiddelbart
kontrakten med skolen og ble med.
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Rhododendronbilder
på nett
Ole Jonny Larsen
Kjøper du noen gang en liten plante av en kjent rhododendronart
og lurer på hvordan blomsten vil se når den endelig kommer
etter noen år? Da er det hjelp å få på ulike gode nettsider. Her
er en liten oversikt:

Rhododendronforeningen http://www.rhododendron.dk/
Dette er siden til den danske rhododendronforeningen. Under
teksten «Om arter» vil en finne «Foto av arter». Her er tusenvis
av bilder ordna alfabetisk, og oftest er det også lagt til informasjon
om arten på dansk og/eller engelsk.
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Les mer i den trykte versjonen av
medlemsbladet ”Lapprosen”.
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Det danske hesterøveriet
Tekst: Oddbjørn Fosse Foto: Olga Nese

Det var for noen år siden DnR Avdeling Sør-Vest skulle til Danmark for å hente store rhododendron til
artssamlingen i Arboretet på Sviland i Sandnes.
Vi hadde skaffet to store biler.  Det å leie henger fra Statoilstasjonen blei dyrt, ca. 3000 – 4000 kroner for ei helg. Løsningen
blei en dobbel hestehenger som vi lånte gratis fra noen venner.
En dobbelhestehenger som er 2,5 m høy, gav god plass.
På turen hadde vi hadde avtale om først å besøke Per Bangsgård,
som har sjeldne og fine planter for salg, og han bor langt
sør i Danmark. Det var på turen fra Gråsten sør i Danmark til
Ruddi i København det hendte. Vi kjørte sammen to biler da
vi oppdaget blålyset bak i rekken av bilene. Med full sirene
og blålys skar politibilen oss av på motorveien og presset oss
av veien. Vi klarte nesten ikke å stoppe bak politibilen. Ut av
politibilen kom to unge politimenn i uniform og spurte strengt
hva vi hadde i hengeren.

Les hva som skjedde i

den trykte versjonen av
“Lapprosen”
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Tekst og foto: Hans Schaefer
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Her er noen bilder av Rhododendron siderophyllum eller
Rhododendron tatsienense. Rhododendron yunnanense kan for
så vidt også passe.
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Kanskje en oppgave for leserne?
Jeg så disse buskene ved hovedveien fra Jiulong til Xinduqiao
i vestre Sichuan i vår. Det var på 3000 meters høyde. Buskene
blomstret så mye at bladene nesten ble usynlige, og der var
busker overalt, opp til 3 m høye.

Les mer iog ser flere bilder den i den trykte
versjonen av medlemsbladet ”Lapprosen”.

SOTRA

GJERTRUDVEGEN 3, 5353 STRAUME

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

T L F . 5 6 3 2 1 2 52
www.hageland.no
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Den norske Rhododendronforening
ÅRSBERETNING 2017

Den norske Rhododendronforening har fire lokalavdelinger:
Rhododendron Sør med sete i Arendal/Kristiansand
Rhododendron Øst med sete i Oslo
Rhododendron Vest med sete i Bergen
Rhododendron Sør-Vest med sete i Stavanger/Jærregionen
Lokalavdelingene har sine egne styrer. De arrangerer medlemsmøter med foredrag, kurs, fellesturer og utflukter til kjente rhododendronhager med hagevandringer, plantebytte og salg av rhododendron. Lokallagene fungerer godt og har mange ulike tilbud
og aktiviteter. Foreningens årsmøte holdes vekselvis hos en av lokalavdelingene. I 2017 var det Rhodo Øst som hadde ansvaret,
og møtet ble holdt i Fredrikstad 20. mai.
Valg:
Styret for Den norske Rhododendronforening har etter årsmøtet 20.5.2017 følgende sammensetning:
Styret for Den norske Rhododendronforening 2017-2018:
Ole Jonny Larsen			
leder			
- gjenvalg
1 år
Harald Kårtveit			
styremedlem		
- gjenvalg
2 år
Harald Olav Aksnes		
styremedlem		
- ny		
2 år
Kirsten M. Storheim		
styremedlem		
- ikke på valg
1 år
Terhi Pousi			
styremedlem		
- ikke på valg
1 år
Audun Arne			
varamedlem 		
- gjenvalg
1 år
Tor Frostestad			
varamedlem 		
- gjenvalg
1 år
Tor Jan Ropeid			
varamedlem 		
- gjenvalg
1 år
Haavard Østhagen		
varamedlem		
- gjenvalg
1 år
Olaf Hammersland ble valgt som revisor, og Gunnar Breivik, Anne Brit G. Evensen og Reidar Vigrestad utgjør valgkomite fram til
neste årsmøte.
Styrets arbeid:
Det har vært avholdt to styremøter, hvorav fellesstyremøtet 21. februar også hadde med representanter for lokalavdelingene.
I tillegg hadde vi et kort konstituerende styremøte i etterkant av årsmøtet 20. mai i Fredrikstad. Redaksjonen av Lapprosen har
vært representert på alle møtene. 28 saker har vært til behandling.
Planteimport:
Planteimporten fra Skottland ble avlyst i 2017 på grunn av utbrudd av Phytophthora ramorum i planteskolen i Glendoick. Ny import med leveranse våren 2018 ble avtalt på høsten. Dette kan bli siste import fra Glendoick da de vurderer å stanse all eksport
av planter.
Rhodo Øst administrerte planteimport fra Rhododendronhaven i Danmark. 680 planter var bestilt av 49 medlemmer. Koordinatorer var Johnny Engen og Erik Gustavsson.
Frøformidling: Det ble solgt frø for 660 kroner. Frøforvalter er Jan Valle. Medlemmene oppfordres til å sende inn frø til frøformidlingen.
Lapprosen:
Medlemsbladet gis ut 3 ganger i året. Nummer 2-2017 hadde 36 sider, de to andre utgavene hadde 32. Mye av foreningsstoffet
er tatt ut av bladet og overført til nettsiden og sendes ellers direkte til medlemmene på e-post. Dette har frigjort plass til flere
artikler og bilder i bladet. Det ble trykket 24/26 (21) artikler og 211 (114) bilder. Disse ble levert av 18 (13) forfattere, både
medlemmer og andre. Dette er økning på alle felt, og flere har debutert som skribenter i Lapprosen dette året. Alle som har lyst
å skrive eller sende inn bilder til bladet, er velkommen til det. Lapprosen kunne leses i noe forkortet versjon på hjemmesiden,
www.rhododendron.no
Redaksjonen besto av Tor Jan Ropeid. Medlemmer som vil gjøre en innsats for Lapprosen med å gå inn i redaksjonen, er hjertelig
velkommen!
Nettsidene: Besøkstallene på www.rhododendron.no er stabile, og viser at siden er viktig for foreningens arbeid. Redaktør for
nettsidene er Vidar Winsnes.
Økonomi: Foreningen har god økonomi og kostnadskontroll. Egenkapitalen pr. 31.12. 2017 var 148 687,23.
Boksalg Det ble solgt 10 bøker av Min rhododendronhage i 2017.
Medlemstall: Pr. 31.12. 2017 hadde vi 390 medlemmer, fordelt på 302 enkeltmedlemmer og
88 familiemedlemmer, en reell nedgang på 3 fra året før. Øst hadde 100, Sør 56, Sør-Vest 57, Vest 143 og landet for øvrig 24
medlemmer. I tillegg hadde vi 10 utenlandsmedlemmer.
Samarbeid: Foreningen deltar i bladbytte med alle nordiske rhododendronforeninger. Personer fra både Norden og Tyskland har
også skrevet artikler i Lapprosen.
Politiske utspill
Det har i 2017 vært utspill i ulike medier om rhododendron som en planteslekt med potensial for ukontrollert spredning i norsk
natur. Noen har også fremhevet rhododendron som potensiell bærer av plantesykdommer som f. eks. Phytophthora ramorum.
Det har endog vært nevnt muligheten for et fremtidig forbud mot import av rhododendronplanter. Foreningen har sendt et innspill til Artsdatabanken med innsigelser til noen av disse synspunktene.
TAKK
En stor takk til alle som i løpet av året har bidratt med og utført oppgaver for å ivareta og utvikle foreningen til glede for alle
medlemmene i Den norske Rhododendronforening.
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SLUTTREGNSKAP
Nye medlemmer

Styret ønsker følgende nye medlemmer velkommen i foreningen:
Astri Julshamn
Alf Julshamn
Claus Jørgensen, Rhododendron-Haven
Gunvor Marit Knapstad
Olav Marvik
Ellen Jensen Roalkvam
Brit Turid Skrinde
Dineke Tingstveit
Agnar Toft
Christina Voilestøl

Traneveien 3
Viborg Hovedvej 114
Rubinveien 11 A
Forusvågen 11
Fisketjøn 7
Kunnskapsveien 18 A
Tingstveitveien 194
Fløyrliveien 24
Vibevegen 5

4049 HAFRSFJORD
DK-7160 TØRRING, Danmark
4318 SANDNES
4031 STAVANGER
4237 SULDALSOSEN
3430 SPIKKESTAD
4823 NEDENES
4307 SANDNES
4353 KLEPP STASJON
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