Rododendron-festival
17. og
18. m
aj

Ønsker du dig en have med skulpturelle stedsegrønne planter, der
blomstrer hvert forår? Og ønsker du dig samtidig et bed med planter, der næsten ingen pasning kræver? Så er et bed med rododendron et rigtig godt bud.
Fordi vi elsker rododendron
Når man gennem mange gartnerår møder begejstrede haveejere,
der har stor glæde af deres surbundsbed med rododendron, så er
det slet ikke svært at anbefale andre kunder at etablere bedene
selv. For selvom vi godt ved, at der skal lidt ekstra til med anlæggelsen af bedet, så vil det fortsatte arbejde med planterne hurtigt
udligne kontoen – rododendron kræver nemlig minimal pasning.
En anden årsag til, at rododendron er en skattet plantegruppe
er, at der findes rigtig mange forskellige sorter, der giver mange
muligheder i haven.
Stort og flot blomsterflor
De fleste bjergtages med rette af det fantastiske blomsterflor, som
rododendron giver. Hver enkel blomst er samlet i større eller mindre klaser og folder sig ud af de små hårde knopper, som allerede
er dannet sidste års sommer. Tydelige tegninger på kronbladene
ses på mange sorter og flere rododendron dufter dejligt. Blomstringen varer omkring tre uger, men afhænger meget af, om planten står solfyldt eller i halvskygge. Efter blomstringen vil planterne
først danne nye blade på korte skud, og efterfølgende danne nye
blomsterknopper, som igen er klar til udspring næste forår.
Skulpturel have – hele året
Der findes stedsegrønne rododendron og de løvfældende azalea.
Begge tilhører slægten rododendron og ønsker de samme forhold.
Du kan opbygge et stedsegrønt surbundsbed udelukkende med rododendron, men hvorfor
ikke lave plads til nogle af de skønne
azalea? De blomstrer for det meste
senere og deres blade får flotte
høstfarver lige inden løvfald.
Om vinteren står grenene
med en grøn baggrund.

Smukke blade
De store blanke og
læderagtige mørkegrønne blade kendetegner
de fleste rododendron.
Størrelsen på bladene
varierer fra sort til sort.
Hvis du kigger nærmere
på et større udvalg af
rododendron, så vil du
finde en større variation
i bladene. Blade, der er mere blåduggede, blade med filtet overflade og blade, der er brune på bagsiden
af bladene. Der er tale om andre arter af rododendron, og de er
med til at variere surbundsbedets udseende.
Hække
Vidste du, at du sagtens kan plante rododendron som hæk? Der
findes indtil flere typer af rododendron, der egner sig til hæk eller
rumdeler i din have. God tæt vækst, der vokser opret, beholder
bladene vinteren over og så selvfølgelig kvitterer
med et brag af blomster i foråret. Hække af
rododendron skal næsten ikke klippes, så
hvis du overvejer en ny bladstedsegrøn
Kig efter de spænhæk, og det ikke skal være kirsebærlaurdende
blade i juni måbær, er rododendron et godt alternativ.
ned, når de fleste rododendron er afblomstrede
og den nye tilvækst er
godt på vej.

TIPS

Rododendron er langt mere
end store flotte blomster
i maj – rododendron
har deres særkende hele
året rundt og mange af
planterne er så smukke,
at de nemt kan bruges til
buketter

Har du
mod på at
dyrke rododendron
i krukker, skal du finde
en krukke med en stor
diameter. Rododendrons
rodnet ligger nemlig
helt oppe i overfladen.

Rododendron året rundt
Vinter/tidligt forår
•	Læg et nyt lag (3 – 5 cm) surbundsjord i hele dit
rododendronbed, hvis det falder sammen.
•	Plant nye eksemplarer til din samling eller anlæg et
helt nyt bed.
•	Kraftig tilbageskæring til eks. 40 – 50 cm. Selvom
der ingen blade er tilbage, vil planten starte ny
vækst fra sovende knopper. Du kan lave denne
grove beskæring frem til 1. april.
Forår
•	Gød første gang i begyndelsen af april måned. brug
surbunds- eller en mineralsk gødning. Se doseringsvejledning på produktet.
• Du kan flytte planter rundt i dit bed nu.
• Plant nye rododendron fra potter eller klump.
•	Opstamning eller formklipning af dine planter
klares bedst på den bedste årstid. Du kan
beskære frem til Sankthans.
Sjatvanding
Sommer
er pjatvanding!
•	Senest 15. juni gødes anden
Når du vander dine
gang.
rododendron, så skal du
•	Har du en rododendronhæk,
som tommelfingerregel
skal den trimmes eller klippes
bruge ca. 15 l vand pr.
lige efter blomstringen.
m2 – det svarer til 15
•	Yngre eksemplarer af rododenmm nedbør.
dron har godt af at få knebet de
visne blomsterstande.
•	I lange tørre perioder er det nødvendigt
at vande bedet grundigt igennem. En vippevander
i ca. 3 timer er en god retningslinje. Eller brug 15 –
20 l pr. plante.
Efterår
• Plantesæsonen er i fuld gang.
•	Du kan flytte på rododendron i din have frem til
oktober måned.

SORTER,
der egner sig
til hæk

Lav hæk
Rhododendron ’Kermesina’
Mellemhøj
Rhododendron yakushimanum – mange
sorter
Høje
Rhododendron
’Cunninghams White’,
’Roseum Elegans’

Rododendron i de forskellige størrelser
• Dværgrododendron bliver 15-50 cm høje og 25-100 cm brede
• Japanske azalea er lave, kompakte og tætte i væksten
• Mellemhøje rododendron bliver 50-90 cm høje og 50-90 cm brede
• Store rododendron bliver 80-150 cm høje og 60-120 cm brede

Sådan planter du
✓ V
 ed store rododendron skal plantedybden være 40 – 50 cm.
✓ Ved små og dværgrododendron skal plantedybden være
30 cm.
✓ Plantehullets bredde skal være så stort som muligt, men
minimum 50 cm.
✓ Plantedybden skal være den samme, som planten har
stået ved i potten.
✓ Brug gerne krukker til rododendron, men sikr dig, at krukken er stor nok, så rodsystemet kan udvikle sig. ”Klemte”
rododendron i krukker får hurtigt et kedeligt løv.

TIPS
Brug altid en god grov kvalitetsjord. Spagnum kan være
vanskelig at vande op. Prik et hul i sækken og lad en vandslange med lavt vandtryk fylde pakken op med vand. Lad den
trække et par timer, inden du skal bruge jorden.

