Rhododendron
Surjordsväxter
Rhodendron

Rhododendron är ett stort släkte som nu också
innefattar det släkte som tidigare kallades Azalea.
De kan vara både vintergröna och lövfällande. De
säljs antingen som krukodlade eller med klump.
Läge: Rhododendron föredrar ett ljust läge i
halvskugga-skugga, men tål sol bara de får
tillräckligt med vatten. Azalea trivs i soligare lägen
och många får då också fin höstfärg. Båda vill gärna
ha det vindskyddat.
Jord: Rhododendron och azalea trivs bäst i
väldränerad mulljord med jämn fuktighet, rik på
näring och organiskt material. De ska ha ett lågt pH
4,5 - 5,5 för bästa näringsupptag. Om pH-värdet är
för högt får rötterna svårare att ta upp järn och det
gör bladen gula och bleka.
Rotsystemet är ytligt och fint förgrenat och därför
känsligt för uttorkning. Lätta och genomsläppliga
jordar bör förbättras med rhododendronjord,
lövkompost eller naturtorv. Blanda den befintliga
matjorden till hälften med en blandning av lika
delar kogödsel, barkmull och naturtorv eller färdig
rhododendronjord.
De kan också med fördel planteras i upphöjda
bäddar. Det är i synnerhet ett bra alternativ om din
jord är lerig. Bädden ska vara minst 50 cm djup.
Fyll planteringen med råge, eftersom mullrik jord
alltid sjunker ihop med tiden. I en sådan bädd trivs
också andra växter som är fina att plantera

tillsammans med rhododendron, se surjordsväxter.
Förberedelse: Ställ den klumpade plantan i vatten
15 minuter före plantering. Den krukodlade
plantan vattnas rejält i krukan.
Rhododendron yakushimanum `Fantastica´

Gräv en grop, 50 cm djup och 80 cm bred.
Förbättra den befintliga jorden som förklarats
ovan. Fyll på med 10-20 cm jord i botten på gropen
och trampa till ordentligt.
Plantering: Ta bort krukan. Placera busken i gropen
och fyll till hälften med jord. Trampa till jorden
runt plantan så den sitter stadigt och vattna
därefter rejält. Fyll på med jord, trampa till och
vattna igen.
Se till att busken hamnar i rätt nivå. Översta roten
ska hamna precis under jordnivån och stammen
får inte vara täckt med jord. Den färdiga
planteringen ska bilda en liten kulle i förhållande
till omgivande markyta eftersom den mullrika
jorden sjunker med tiden.
Täck gärna jordytan med några cm löv, kakaoflis
eller kompost, det hjälper till att håll fukten, men
se till att det inte ligger mot stammen.
Rhododendron tycker inte om täckbark.
Vattning: De första åren måste du vara extra noga
med vattningen. Vattna riktigt rejält vid varje
tillfälle så att det går på djupet. Då klarar sig
plantan bättre vid torrperioder. 30 liter/m2 behövs
för att vattnet ska tränga ner 30 cm. Kontrollera
med en spade då och då så det inte är för torrt. 10
mm regn räcker inte för att tränga ner till rötterna i
en torr jord!
Är det en torr höst är det väldigt bra att göra en
rejäl vattning så plantan är ordentligt saftspänd
före vintern.

