
Audzētavas pastāvēšanas 30 gados ir iz-
veidotas 69 jaunas brīvdabas rododendru 
šķirnes, to skaitā 36 mūžzaļās un 33 vasar-
zaļās. Līdz šim starptautiski reģistrētas bija 
36, taču tagad to kopskaits sasniedzis jau 
55 šķirnes.

2011. gadā starptautiski reģistrētas šā-
das šķirnes: ‘AIVARS LASIS’, ‘ANDRIS’, 
‘ATIS’, ‘BABĪTES SARKANAIS’, ‘BIRUTA’, 
‘DITA KRENBERGA’, ‘’EGONS’, ‘ILMA’, 
‘IMANTS’, ‘KĀRLIS ULMANIS’, ‘MIKS’, 
‘PĒRLĪTE’, ‘RASMA’, ‘ROBIS’, ‘RUDĪTE’, 
‘TĀLAVIJA’, ‘TOMS’, ‘VIESTURS’ un 
‘VIJA’.

Starptautiskais rododendru šķirņu re-
ģistrs dod iespēju ikvienam interesentam 
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2011. gada oktobrī LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava Babīte 
saņēma no Anglijas Karaliskās dārzkopības biedrības sertifikātus par 19 starptautiski 
reģistrētajām brīvdabas rododendru šķirnēm, kas izveidotas Latvijas Universitātē. 
Selekcionārs R. Kondratovičs.

iepazīties ar šķirnēm, ko izveidojuši dažādu 
valstu selekcionāri visā pasaulē. Starptau-
tiskā rododendru šķirņu reģistra pirmais 
izdevums nāca klajā 1958. gadā, un tajā 
tika reģistrētas 13 000 rododendru šķirnes. 
Selekcionāru izveidoto un reģistrēto šķirņu 
skaits 10 reizes pārsniedza savvaļā sastopamo 
sugu skaitu.

Otrais Starptautiskā rododendru šķirņu 
reģistra izdevums, kurā atrodamas vairāk nekā 
28 000 rododendru šķirnes, tika publicēts 
2004. gadā. Pēc 2004. gada ir izdoti seši pie-
likumi, kuros publicētas pēc 2004. gada izvei-
dotās šķirnes.

I pielikums publicēts 2006. gadā, II un 
III pielikums – 2007. gadā. Šajos trīs pie-
likumos reģistrētas 807 jaunas rododendru 
šķirnes. IV pielikums nāca klajā 2008. gadā 

ar 115 reģistrētām šķirnēm, V pielikums 
2009. gadā ar 171 šķirni. Pēdējais VI pie-
likums publicēts 2011. gadā. Tajā iekļauta 
221 šķirne, tās visas reģistrētas līdz 2011. 
gadam. 

Līdz ar to Starptautiskajā rododendru šķir-
ņu reģistrā uz šo brīdi reģistrētas vairāk nekā 
29 000 šķirņu. 

Kā liecina iepriekš minētie dati, rododen-
dru selekcionāri dažādās valstīs ir ļoti aktīvi, 
katru gadu tie papildina rododendru sorti-
mentu ar vairāk nekā simts jaunām šķirnēm. 
Tas norāda, ka rododendri kā krāšņumaugi 
kļūst arvien nozīmīgāki daudzu valstu daiļ-
dārzkopības un apzaļumošanas praksē. Esam 
gandarīti, ka, runājot par jaunām rododen-
dru šķirnēm, kopš 1999. gada pasaulē izskan 
arī Latvijas vārds. 

‘Babītes Sarkanais’
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