
HEITLEHINE 

RODODENDRON 

 

 

'ANNEKE' (1985, USA) 

Õis: erk- või helekollane, tumekollane 

täpistus, lõhnab, VI-VII 

Suurus: ↑1,5-1,8 m, ↔1,5-1,8 m.  

Külmakindlus: väga hea (-34 C) 

 

 

 

 

'DOLOROSO' (1988, Saksamaa) 

Õis: oranžikaspunane, värv püsib ka 

päikeselisel kohal, lokiline serv, VI 

Suurus: ↑1,2-1,5 m, ↔1,2-1,5 m 

Külmakindlus: keskmine (-20 C) 

 

 

'FEUERWERK' (1977, Saksamaa) 

Õis: väga suur, oranžikaspunane, nõrk 

lõhn, VI 

Suurus: ↑1,5-2 m, ↔1,5-2 m 

Külmakindlus: väga hea (-34 C) 



 

'GIBRALTAR' (1947, Suurbritannia) 

Õis: kerajas õisik, punakasoranž, säbruline 

serv, lõhnab, V-VI 

Suurus: ↑1,2-1,8 m, ↔0,9-1,5 m 

Külmakindlus: väga hea (-29 C) 

 

 

'GLOWING EMBERS' (1958, 

Suurbritannia) 

Õis: kollakasoranž, oranžikaspunased 

pungad, lõhnab, V-VI.  

Suurus: ↑1,2-1,5 m, ↔1,2-1,5 m 

Külmakindlus: väga hea (-34 C) 

 

'KILIAN' (1997, Saksamaa) 

Õis: suur erkroosa täidisõis, VI 

Suurus: ↑1,5-2 m, ↔1,5-2 m 

Külmakindlus: hea (-24 C) 

 

 

 

'HOMEBUSH' (1925, Suurbritannia) 

Õis: ümar õisik, tumeroosa, V-VI 

Suurus: ↑1,5-2 m, ↔1,5-2 m 

Külmakindlus: väga hea (-32 C) 

 



 

'KLONDYKE' (1947, Suurbritannia) 

Õis: kollane, oranžika varjundiga, V-VI 

Suurus: ↑1,5-2 m, ↔1,5-2 m 

Külmakindlus: väga hea (-32 C) 

 

 

Rhododendron austrinum 'MILLIE 

MAC' - lõunarodo (lõuna-asalea) 

Õis: kollastes ja oranžides toonides, valge 

kroonlehe serv, pikad tolmukad, tugev 

meeldiv lõhn, V-VI. Lehed sügisel punakad. 

Suurus: ↑1,5-1,8 m, ↔1,2- 1,5 m 

Külmakindlus: hea ( -23 C) 

 

'SARINA' (1980, Saksamaa) 

Õis: suur, punakasroosa, oranžikaskuldne   

laik, V-VI 

Suurus: ↑1,5-2 m, ↔1-1,5 m 

Külmakindlus: väga hea (-34 C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IGIHALJAS 

RODODENDRON 

 

 

'GERMANIA' (1983, Saksamaa) 

Õis: suur, tumeroosa, heledam keskosa, 

laineline serv, V-VI 

Suurus: ↑1,5-2 m, ↔2-2,5 m 

Külmakindlus: hea (-23 C) 

 

 

 

 

 

 

'MADAM MASSON' (1849, 

Prantsusmaa) 

Õis: puhasvalge, kollane laik, V-VI 

Suurus: ↑1,5-2 m, ↔1,5-2 m 

Külmakindlus: hea (-24 C) 

 

 

'NOVA ZEMBLA' (1902, Holland) 

Õis: rubiinpunane, lillakaspruun laik, VI 

Suurus: ↑1,5-2 m, ↔1,5-2 m 

Külmakindlus: väga hea (-29 C) 

 



 

'PEARCE'S AMERICAN BEAUTY' 
(1983/1984, USA) 

Õis: tumeroosa, pruunikas laik, VI-VII 

Suurus: ↑1,5-2 m, ↔1,2-1,5 m 

Külmakindlus: hea (-26 C) 

 

 

 

'POLARNACHT' (1987, Saksamaa) 

Õis: tumelilla, mustjaslilla laik, VI 

Suurus: ↑1-2 m, ↔1-2 m 

Külmakindlus: hea (-23 C) 

 

 

'PROFESSOR SCHOLZ' (2010, Tšehhi) 

Õis: kreemikaskollane, rohekas laik, 

roosad pungad, V-VI 

Suurus: ↑1,2-1,5 m, ↔1,2-1,5 m 

Külmakindlus: hea (-23 C) 

 

 

'RED JACK' (1975, Holland) 

Õis: suur, punane, VI 

Suurus: ↑2-2,5 m, ↔1,5-2 m 

Külmakindlus: väga hea (-27 C) 

 



 

'SCARLET WONDER' (1960, Saksamaa) 

Õis: säravpunane, V 

Suurus: ↑0,6-0,9 m, ↔1,2-1,5 m 

Külmakindlus: väga hea (-27 C) 

 

 

Azalea japonica 'GEISHA ORANGE' -                  

jaapani asalea (1971, W. Arends) 

Õis: oranžikaspunane, V-VI, igihaljad lehed 

Suurus: ↑0,3-0,5 m, ↔0,8-1,3 m 

Külmakindlus: hea (-26 C) 

 

 

Azalea japonica 'BABUSCHKA' - 

jaapani asalea (1998, Saksamaa) 

Õis: karmiinroosa pooltäidisõis, V-VI, 

igihaljad lehed 

Suurus: ↑0,3-0,5 m, ↔0,5-0,8 m 

Külmakindlus: hea (-25 C) 

 

 

Azalea japonica 'MARUSCHKA' - 

jaapani asalea (1976, Saksamaa) 

Õis: roosakaspunane, V-VI, igihaljad lehed, 

talvel pronksjad 

Suurus: ↑0,4-0,5 m, ↔0,6-0,8 m 

Külmakindlus: hea (-27 C) 



 

Azalea japonica 'MELINA' - jaapani 

asalea (1991, Saksamaa) 

Õis: sügavroosa täidisõis, VI, igihaljad 

lehed 

Suurus: ↑0,3-0,4 m, ↔0,5-0,9 m 

Külmakindlus: hea (-25 C) 

 

 

Azalea japonica 'SCHNEEPERLE' - 

jaapani asalea (1988, Saksamaa) 

Õis: valge täidisõis, rohekas neel, V-VI, 

igihaljad lehed 

Suurus: ↑0,3-0,5 m, ↔0,8-1,3 m 

Külmakindlus: hea (-23 C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HAPULEMBESED 

TAIMED 

 

Leucothoe fontanesiana 'RAINBOW' 

- Walteri kobarküüvits 

Leht: läikiv, rohelise-kreemika-pronksja-

roosakirju, punased võrsed, sügisel 

veinpunane. Väikesed valged õied, VI. 

Suurus: ↑1-1,5 m, ↔1,2-1,8 m 

Külmakindlus: väga hea (-27 C) 

 

Pieris japonica 'DEBUTANTE' - 

jaapani õisküüvits 

Õis: valge, V-VI. Igihaljad rohelised lehed.  

Suurus: ↑0,6-0,9 m, ↔0,6-0,9 m 

Külmakindlus: väga hea (-27 C) 

 

Pieris japonica 'MOUNTAIN FIRE' - 

jaapani õisküüvits 

Õis: valge, V-VI. Igihaljad lehed, puhkedes 

punakad. 

Suurus: ↑1-1,8 m, ↔0,8-1,5 m 

Külmakindlus: hea (-23 C) 

 

 

Pieris japonica 'PURITY' - jaapani 

õisküüvits 

Õis: valge, õrn lõhn, VI. Igihaljad lehed. 

Suurus: ↑0,6-1 m, ↔0,6-1 m 

Külmakindlus: väga hea (-27 C) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


