LY C K AS
ME D
R HO DODENDR ON OCH AZA LEA
V ÄX T PLATS
Rhododendron trivs i vandrande skugga med hög mark- och luftfuktighet. Jorden ska vara mullrik med lågt pH
(surjord). De behöver framförallt skydd mot vårsolen som i kombination med frusen mark kan ge sk tjältorka
(växten kan inte ta upp vatten). Småbladiga städsegröna rhododendron (t ex japansk azalea) och Yakushimanumsorter vill växa lite soligare. Lövfällande rhododendron (azalea) trivs både i halvskugga och sol med tillgång till
vatten. Rhododendron trivs bäst planterade i grupp. Om det blir för tätt efter några år går det bra att flytta isär
buskarna. Kom ihåg att vattna ordentligt några dagar innan flytten!

JOR D
Rötterna är mycket tunna och kräver en lucker men fukthållande jord. Jordförbättra med en blandning av 50%
rhododendronjord och 50% barkmull. De kan växa i enbart denna blandning utan inblandning av trädgårdsjord.
Grundgödsla med en halv säck kogödsel per m2. Om man har en kalkhaltig lera måste den helt bytas ut. Högt
pH gör att bladen gulnar pga järn- och manganbrist.

PL AN TERING
Bädden bör vara 60 cm djup och 100 cm bred och något upphöjd. Vattna igenom jorden ordentligt innan
plantering. Sänk klumpen i vatten i 10 minuter. Fyll med jord till hälften och vattna med 10-20 liter. Fyll upp
med jord, tryck till lätt med händerna och vattna med 10-20 liter igen. Låt inte gräset växa in, rhododendron
har ytliga rötter som inte tål för mycket konkurrens. Plantera gärna marktäckande perenner som hjälper till att
skugga jorden.

VAT T NING
Nyplanterade rhododendron vattnas 1-2 gånger i veckan första sommaren med 20-30 liter per planta och gång.
När blomknopparna bildas i juli-augusti får en rhododendron inte torka. Torra höstar vattnar man ordentligt
i september-oktober. Unga plantor och de som står utsatta för vind och sol kan skyddas mot vårsolen med
skuggväv/säckväv.

G ÖD SLING
Rhododendron är inte näringskrävande men det är viktigt att hålla hög mullhalt och lågt pH. Fyll på med
rhododendronjord, kogödsel och barkmull vartannat år. Kratta gärna in löv under busken på hösten.

B E SK ÄRNING
Putsa bort gamla blomställningar efter blomningen på unga plantor.Var rädd om de nya skotten som sitter under
blomman. Skotten hämmas om blomställningarna sitter kvar. På äldre plantor behöver man inte tänka på detta.
Föryngringsbeskärning av äldre plantor görs på våren före blomning. Friska plantor skjuter villigt nya skott vid
hård nedskärning om de skyddas från uttorkning av sol och vind.
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