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Retningslinier for rhododendron frøformidlingen 
  
Det overordnede formål med rhododendron frøformidlingen er at give foreningens medlemmer adgang 
til en righoldig frøliste hvert år i december måned. Listen bringes i RhodoNyt nummer 4 og 
medlemmerne kan derefter bestille frø til levering i januar. 
  
Frøforvaltningen er en stor og vigtig aktivitet i foreningen, som til fulde lever op til foreningens 
formålsparagraf: At udbrede kendskabet til slægten Rhododendron. 
  
Det er foreningens egne medlemmer, som på frivillig basis leverer frø til formidlingen. Der udbetales 
et symbolsk beløb for hver solgt frøportion, men på ingen måde et beløb som står i forhold til det store 
arbejde, som lægges i denne aktivitet blandt medlemmerne. 
  
Frøforvaltningen bygger på gensidig tillid mellem frøleverandør og frøforvalter, og udformningen af 
frølisten vil afspejle dette forhold. 
  
Frøforvalteren modtager både frø af arter og af hybrider. Der stilles høje krav til frøkvaliteten, og 
leverandøren er forpligtet til at sætte sig grundigt ind i de forskellige pollineringsmetoder. På frølisten 
optages som hovedregel kun frø, der er avlet ved kontrolleret bestøvning (CP), frø, der er indsamlet i 
naturen (CW) samt åbent pollinerede frø (OP) fra arter, der ikke hybridiserer. Frøforvalteren har vide 
beføjelser og kan undtagelsesvis medtage håndpollinerede (HP) og åbent pollinerede (OP) frø, hvis der 
er gode grunde dertil. 
  
Der lægges vægt på, at alle indsendte frø er godt beskrevet. Vigtigst er en klar angivelse af begge 
forældre samt bestøvningsmetoden. Angående vildtindsamlede frø ses gerne detaljer om findestedet. 
  
Det er frøleverandørens ansvar, at oplysningerne om de indsendte frø er korrekte. Derfor anbefales det 
at søge hjælp og vejledning i tvivlstilfælde – før frøene indsendes til frøforvalteren.  
  
Deadline for indsendelse af frø, er den 15. november hvert år. Og meget gerne tidligere Det gør det 
muligt at sammensætte listerne så de kan bringes i RhodoNyt 4 ( frøkapsler, der den 1. november 
stadig er grønne, kan sagtens høstes, og lægges til tørring). 
  
Som et særligt privilegium får frøleverandørerne mulighed for at bestille fra listen, før den bringes i 
RhodoNyt og på hjemmesiden. Bemærk, at på dette tidspunkt er bladet i trykken. Derfor skal det 
understreges, at der ikke er tale om en korrekturgang, men en service til frøleverandørerne. 
  
Samtidig med udsendelsen af RhodoNyt sættes frølisterne på foreningens hjemmeside. Som 
udgangspunkt vil denne liste være identisk med listen i bladet, men vil være suppleret med f. eks 
billeder af moderplanter eller supplerende information.. 
  
Hvis der efter listens offentliggørelse opstår tvivl om et navn eller en beskrivelse, vil en rettelse blive 
bragt i det næstfølgende RhodoNyt og på hjemmesiden. Det skal tydeligt fremgå, hvad som er rettet og 
med hvilken begrundelse.  
  
 
 
 
 
 
 
 


