Rhododendronslægten

Kontakt Rhododendronforeningen

Rhododendronslægten, der hører til lyngfamilien,
er den største vedagtige planteslægt på jorden.

Hvis du er blevet interesseret i at blive medlem af
Rhododendronforeningen efter at have læst denne folder
kan du tilmelde dig via foreningens hjemmeside:

Der findes omkring 800 arter i naturen, dertil
kommer de tusindvis af hybrider, der er frembragt
gennem årene.
I de danske haver kan vi dyrke omkring 200 vildarter,
samt et meget stort antal hybrider. Der er stor
variation, både hvad angår hybrider og vildarter,
fra helt krybende eller pudeagtige dværgplanter til
flere meter høje småtræer, fra løvfældende azaleaer
over småbladede dværgrhododendron til stedsegrønne planter med store blade, i nogle tilfælde med
spændende filtbelægning.

Rhododendronforeningen
i Danmark

www.rhododendron.dk
Her kan du også få svar på en lang række spørgsmål om
rhododendron.
Yderligere spørgsmål kan rettes til foreningen på
telefon 7026 5191

Blomsterne findes i et meget stort antal forskellige
former, farver og nuancer.
Med en passende sammensat samling, kan man have
rhododendronblomster i haven fra det tidligste forår
til den første nattefrost sætter ind.
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Rhododendronforeningen

Foreningens aktiviteter

Rhododendronforeningen (RF) blev dannet i 1973
som en afdeling af The American Rhododendron
Society (ARS) med det formål at udbrede interessen
for dyrkning af rhododendron i Danmark.
Dette sker gennem en lang række aktiviteter.

Møder og rejser
Foreningen afholder 7 medlemsmøder i vinterhalvåret
(4 i Københavnsområdet og 3 i Jylland/Fynsområdet)
med foredrag, rejseberetninger, lysbilleder m.m. Der er
igennem årene løbende arrangeret ture til udenlandske
parker og planteskoler samt ekspeditioner til Japan og
Kina, hvor de fleste rhododendron gror vildt.

Medlemskab
Der er to former for medlemskab i foreningen:
B-medlemskab (RF)
Ved medlemskab af RF modtager man 4 numre af
RhodoNyt og har mulighed for at købe frø fra RF.
A-medlemskab (ARS + RF)
Her fås desuden 4 numre af ‘The Journal’ og
mulighed for at købe frø fra ARS
Bortset fra ovenstående og en forskel i kontingentstørrelsen skelnes der ikke mellem de to
medlemskaber.
Et medlemskab dækker også evt. ægtefælle.

Frøformidling
Frø fra medlemmernes egne haver og frø indsamlet i
udlandet formidles til foreningens medlemmer via
frølister i januar måned.
Formeringskurser
For medlemmer med interesse for formering afholdes
bl.a en årlig podedag hvor man på en billig måde
kan tage ‘back-up’ af sine yndlingsplanter eller få nye
spændende planter til sin samling.
Bibliotek
RF har et omfattende bibliotek med bøger,
tidsskrifter, dias, CD’er og bånd omhandlende
rhododendron og følgeplanter. Disse kan lånes
gratis af foreningens medlemmer.

RhodoNyt
Foreningens blad udkommer 4 gange om året og
bringer spændende artikler og foreningsnyt.
Åbne haver
Hvert år åbnes et stort antal haver for medlemmerne,
hvor der er mulighed for inspiration og rådgivning
f.eks. mht. opbygning af tørvebede og valg af planter.
Plantemarked
Flere gange om året arrangeres plantemarked, hvor
der er mulighed for at erhverve et stort udvalg af
rhododendron, følgeplanter og træer. Her findes både
arter og hybrider, som ikke er tilgængelige på
almindelige planteskoler.
Plantesamling
På Gl. Kjøgegaard har foreningen en stor offentlig
plantesamling, som vedligeholdes ved to årlige
aktivitetsdage.
Samlemappen
RF har samlet uvurderlig rhododendronviden i denne
‘bog’ som til stadighed opdateres med nye sider.
Et ‘must’ for nye medlemmer.

