
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 

päikselisel kohal, lokilise servaga,  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) 

 

 

'HOMEBUSH' (1925, Suurbritannia) 

Õis: ümar õisik, tumeroosa, V-VI 

Suurus: ↑1,5-2 m, ↑1,5-2 m 

Külmakindlus: väga hea (-32 C) 

 

 

'KILIAN' (1997, Saksamaa) 

Õis: suur, erkroosa täidisõis, VI 

Suurus: ↑1,5-2 m, ↔1,5-2 m 

Külmakindlus: hea (-24 C) 

 

 

'OXYDOL' (1947, Suurbritannia) 

Õis: valge, kollane täpistus, õrn lõhn, V-VI 

Suurus: ↑1,5-1,8 m, ↔1,5-1,8 m 

Külmakindlus: väga hea (-34 C) 

 

 

 



IGIHALJAS 

RODODENRDON 

 

'BENGAL' (1960, Saksamaa) 

Õis: väike, punane, V-VI 

Suurus: ↑0,6-0,9 m, ↔1-1,2 m 

Külmakindlus:  hea (-20 C) 

 

'COSMOPOLITAN' (1957, Holland) 

Õis: servast erkroosa, seest heleroosa, 

vaarikapunane laik, VI 

Suurus: ↑1,5-2 m, ↔1-1,5 m 

Külmakindlus: hea (-24 C) 

 

'CUNNINGHAM'S WHITE' (1830, 

Suurbritannia) 

Õis: valge, beežikas laik, õiepung roosa, V 

Suurus: ↑1,5-2 m, ↔2-2,5 m 

Külmakindlus: hea (-24 C) 

 

 

'DELTA' (1964, Holland) 

Õis: lilla, pruunikas laik, VI 

Suurus: ↑1,5-2 m, ↔1,5-2 m 

Külmakindlus: hea (-23 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: väga hea (-26 C) 

 

 

 

'POLARNACHT' (1987, Saksamaa) 

Õis: tumelilla, mustjaslilla laik, VI 

Suurus: ↑1-2 m, ↔1-2 m 

Külmakindlus: hea (-23 C) 

 

 

'ROSEUM ELEGANS' (enne 1842, 

Suurbritannia) 

Õis: roosakaslilla, pruunikas laik, VI 

Suurus: ↑2-2,5 m, ↔2-2,5 m 

Külmakindlus: väga hea (-35 C) 

 



 

Azalea japonica 'GEISHA ORANGE' 

(1971, W. Arends)        - jaapani asalea 

Õis: oranžikaspunane, V-VI, igihaljad lehed 

Suurus: ↑0,3-0,5 m, ↔0,8-1,3 m 

Külmakindlus: hea (-26 C) 

 

 

Azalea japonica 'RUBINSTERN'  

(1975, Saksamaa)           - jaapani asalea  

Õis: rubiinpunane, seest tumepunane, VI, 

igihaljad lehed 

Suurus: ↑0,4-0,6 m, ↔0,6-0,8 m 

Külmakindlus: hea (-22 C) 

 

Azalea japonica 'SIGNALGLÜHEN'  

(1979, Saksamaa)     - jaapani asalea    

Õis: suur, karmiinpunane, V-VI, igihaljad 

lehed 

Suurus: ↑0,4-0,6 m, ↔0,8-0,9 m 

Külmakindlus: keskmine (-22 C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HAPULEMBESED 

TAIMED 

 

 

Leucothoe 'RED LIPS' - kobarküüvits 

Leht: läikiv, puhkedes punane, suvel 

tumeroheline, sügisel veinpunane, 

igihaljas. Väiksed valged õied, VI. 

Suurus: ↑0,3-0,4 m, ↔0,4-0,6 m 

Külmakindlus: hea  (-24 C) 

 

 

 

 

 

Leucothoe 'ZEBLID' - kobarküüvits 

Leht: läikiv, puhkedes punaka servaga, 

suvel tumeroheline, sügisel pronksjas, 

igihaljas. Väiksed valged õied, VI. 

Suurus: ↑0,4-0,6(0,9) m, ↔0,6 m 

Külmakindlus: hea (-24 C) 

 

 

Leucothoe axillaris 'CURLY RED' - 

kaenal-kobarküüvits 

Leht: läikiv, keerdus, puhkedes punane, 

suvel roheline, sügisel veinpunane, 

igihaljas. Väiksed valged õied, VI. 

Suurus: ↑0,5-0,7 m, ↔0,5-0,7 m 

Külmakindlus: hea (-23 C) 



 

Leucothoe walteri 'FIRESTAR' - 

Walteri kobarküüvits 

Leht: läikiv, roheline, kreemikasvalge 

servaga, sügisel veinpunane, igihaljas. 

Suurus: ↑0,3-0,5 m, ↔0,3-0,5 m 

Külmakindlus: hea (-23 C) 

 

Pieris japonica 'FOREST FLAME' - 

jaapani õisküüvits 

Leht: puhkedes punane, hiljem roheline, 

igihaljas. Valged õisikud, VI. 

Suurus: ↑1,2-1,4 m, ↔1,2-1,4 m 

Külmakindlus: hea (-23 C) 

 

Pieris japonica 'LITTLE HEATH' - 

jaapani õisküüvits 

Leht: puhkedes punane, hiljem 

hallikasroheline, kitsa valge servaga, 

igihaljas. Valged õisikud, VI.  

Suurus: ↑0,5-0,6 m, ↔0,5-0,6 m 

Külmakindlus: hea (-23 C) 

 

 


