RHODODENDRONY A AZALKY
Rhododendrony a azalky řadíme mezi vřesovištní rostliny. Chceme – li s úspěchem pěstovat
rhododendrony a azalky v našich zahradách , musíme jim najít vhodné stanoviště. Pro velkokvěté
rhododendrony je přímo ideální lehký polostín korun vyšších stromů, kde jsou chráněny hlavně od
prudkého ranního slunce. Za nevhodné sousedy velkokvětých rhododendronů se dají považovat
mělce kořenící větší stromy (bříza, lípa, smrk..atd ). Pro azalky, které jsou opadavé můžeme zvolit
stanoviště na přímém slunci.

SUBSTRÁTY: rhododendrony a azalky vyžadují kyselejší půdní reakci ( pH se pohybuje 4,5 – 5,5 ),
půda kyprá, bohatá na živiny a dostatečně vlhká, ne však trvale zamokřená. Zeminu můžeme vylehčit
pískem a přidáme rašelinu nebo borovou hrabanku a kompost. Popřípadě jsou na trhu substráty
přímo pro vřesovištní rostliny.

VLÁHOVÉ PODMÍNKY: rhododendrony a azalky vyžadují pravidelnou závlahu, nejlépe přímo
ke kořenům. Zvláště vysoké nároky na důkladnou závlahu mají na jaře při rašení, potom v čase
kvetení a těsně před příchodem zimy. Dostatečná závlaha před příchodem mrazů zabraňuje
pozdějším škodám vzniklým suchem.

VÝSADBA: rostliny v nádobách lze vysazovat po celou dobu vegetace. Vysazujeme rostliny
s nepoškozeným kořenovým balem, doporučujeme před vlastní výsadbou ponořit kořenový bal na
několik hodin do nádoby s vodou. Jáma pro výsadbu by měla být až trojnásobně větší než původní
bal. Po výsadbě lehce ušlápneme a důkladně zalejeme ( i vícekrát ).

OŠETŘOVÁNÍ: rhododendrony a azalky je potřeba pravidelně hnojit. Rostliny mělce koření a
proto je neokopáváme a ani neobrýváme. Plevel vytrháváme ručně, a aby plevel tolik nerostl je třeba
rostliny mulčovat ( listí, piliny, rašelina, mulčovací kůra…). Mulčovací vrstva by měla být dostatečně
vysoká a to 10 -15 cm. Odstraňujeme odkvetlé části , aby se rostliny zbytečně nevysilovaly
vytvářením semen. Rostliny není třeba zastřihávat nebo nějak tvarovat.
Rostliny vhodné pro společnou výsadbu s rhododendrony a azalkami : borovice (hlavně kultivary
Pinus mugo, Pinus uncinata , Pinus leucodermis , Pinus sylvestris ) modřín – hlavně na kmínku jako
například Larix kaempferii Pulli, Larix decidua Pendula .Zakrslé kultivary smrků- Picea abies Little
Gem, Picea abies Alberta Globe, Picaea abies Formánek a adalší ( pozor na stron´movité kultivary ,
dělají konkurenci kořenů.) Z dalších rostlin bobkovišně, kalmie, cesmíny, trávy , kapradiny , buky,
jerlíny a ostatní vřesovištní rostliny.

