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Pěstování rhododendronů a azalek
Rhododendrony (pěnišníky) a azalky patří mezi vřesovištní rostliny. K tomu,
aby mohly tyto rostliny dobře růst a kvést potřebují jiné podmínky nežli ostatní
druhy rostlin. Vyžadují zejména kyselé půdní prostředí. Rhododendrony jsou
stálezelené a daří se jim spíše v polostínu, zatímco azalky opadávají a mohou být
umístěny na slunečném stanovišti.
Vhodné stanoviště
- Rhododendrony: stanoviště by mělo být chráněno zejména před vysušujícím
větrem a přímým slunečním zářením (nejvíce škodlivé je ranní a polední slunce)
- Azalky: vyžadují také chráněné stanoviště, ovšem snesou více slunečního záření
(pokud mají dostatečně vlhkou půdu), můžeme je vysadit do polostínu nebo na
slunce
- Substrát: pěnišníky i azalky vyžadují kyselejší půdní reakci (pH se pohybuje
mezi 4,5 – 5,5), půda by měla být vlhká, kyprá a bohatá. Kyselosti dosáhneme
namícháním rašeliny nebo zeminy bez obsahu vápníku, zeminu můžeme vylehčit
přidáním písku, nebo perlitu či polystyrenu.
Výsadba – Vysazujeme rostliny s neporušeným kořenovým balem. Vykopeme jámu
o průměru 50-60cm, hlubokou 40-50 cm, pokud chceme rostlinám zajistit příznivé
prostředí. Pro růst na delší dobu vyhloubíme jámu ještě větší. Kořenový bal by
neměl být suchý, proto jej na několik hodin před výsadbou namáčíme do vody.
Substrát po vysazení lehce ušlápneme a rostlinu dostatečně zalijeme (i vícekrát).

Ošetřování rostlin v dalších letech pěstování
- Zálivka: Rhododendrony a azalky bychom neměli zapomenout zalít zejména

v období - na jaře při rašení
- červnu a červenci v době tvorby nových pupenů
- před příchodem zimy
- samozřejmě při každém delším suchém období
- Přihnojování: Pěnišníky i azalky přihnojujeme, abychom jim zajistili živiny
pro jejich růst. Používáme hnojiva určená pro vřesovištní rostliny tj. ta, která
neobsahují Ca. (např. Herbasyn, Krystalon apod.). Rhododendrony i azalky
koření mělce proto je neokopáváme. Rhododendronům po odkvětu odstraníme
všechna květenství, aby se zbytečně nevysilovaly vytvářením semen. Není nutné
rostliny nějak tvarovat a upravovat řezem.
Školky Litomyšl Vám přejí hodně zdaru při pěstování Rhododendronů a
Azalek.
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