RHODODENDRON

Allmänt
Rhododendron finns att få i många färger och med olika växtsätt, stora som små.
Man räknar numera azalea till samma växtfamilj som rhododendron. Ca 12 000
olika sorter räknar man med att det finns. Azalea finns, förutom i den gamla
kända lövfällande formen, även i en städsegrön låg form, kallad japansk azalea.
Plantera gärna fler rhododendron i en grupp, den tycker om sällskap.

Växtplats
Städsegröna rhododendron skall placeras i halvskugga eller i vandrande skugga,
dvs. den kan få direkt solljus under en del av dagen.
Djup skugga skall undvikas. Detta gäller även japanska azaleor. Lövfällande
azaleor skall placeras soligt.
Växtplatsen måste vara väldränerad utan stillastående vatten. Den sämsta
placeringen är intill en husgrund, där är det alldeles för torrt. Vindpinade platser
skall också undvikas.

Plantering
Sätt plantan i en hink med vatten. Gräv en väl tilltagen planteringsgrop ca
3-4 ggr större än jordklumpen. Fyll gropen till hälften med ogödslad torv och
vattna igenom torven ordentligt. Låt torven dra till sig vattnet under en
halvtimme. Blanda därefter ner ca en tredjedel av den uppgrävda jorden.
Jordblandningen skall nu vara så porös att du kan göra ett hål för plantan med
bara händerna. Sätt ner plantan i planteringshålet så översidan av rotklumpen är
i nivå med omgivande jordyta och tryck till runt plantan med händerna. Man får
absolut inte stampa med fötterna, rotsystemet skadas lätt. Vattna nu igenom
och känn efter så plantan står stadigt. Täck gärna jorden med täckbark.

Forts. RHODODENDRON
Skötsel/Beskärning
Rhododendron kräver ganska lite skötsel. Gödsla under våren strax efter
blomning, men aldrig senare än 30 juni. Gödslar man senare kommer tillväxten att
fortsätta med en dålig avmognad som följd och därmed försämrad vinterhärdighet. Använd antingen ett fullgödselmedel (s.k. NPK gödsel med alla
näringsämnena) eller specialgödselmedel för Rhododendron. Är sommaren torr,
vattna igenom bädden ordentligt med jämna mellanrum, dock aldrig vid solsken,
vattna på kvällen. Att en del blad gulnar framåt hösten är helt naturligt,
rhododendron behåller nämligen bladen i 2-3 år därefter gulnar de och faller av.
Om de vissna blomställningarna ska plockas bort eller inte är en estetisk fråga,
det ser kanske skräpigt ut men har ingen inverkan på nästa års blomning.
Oftast behövs ingen beskärning, men om buskarna blir glesa och risiga kan dessa
beskäras efter blomning.
Vinterskötsel
Trots att de flesta rhododendron är mycket vinterhärdiga kan vinterskador
uppträda. Dessa beror egentligen inte på kyla utan är torkskador. Eftersom
rhododendron är vintergröna avdunstar de vatten även vintertid. När tjäle råder
kan busken få svårt att ta upp vatten och bladen torkar. Värst utsatt är den
under vårvintern då kyla i kombination med blåst avlöses av varma vårdagar.
Botemedlet är: Vattna på hösten om den är torr, vattna ordentligt. Täck sedan
rotzonen med ett tjockt lager löv, helst bok eller ek, för att skydda mot
uttorkning. Skydda även mot den starka vårsolen.
Förhindra uttorkning på senvintern (mars-april) genom att skydda mot sol och
blåst med säckväv. Använd inte plast.

