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Rododendrus bieži uzskata par grūti audzējamiem augiem. Taču tā tas nav. Rododendru
kopšana, ja tie iestādīti piemērotā vietā un labi sagatavotā substrātā, ir minimāla.

Rododendrus var pārstādīt gandrīz visu gadu, izņemot periodu, kad sasalusi zeme un laiku tūlīt
pēc ziedēšanas, kad rododendriem strauji aug jaunie dzinumi.
Pirms dodaties uz audzētavu pēc stādiem vajadzētu pārdomāt dažus jautājumus:

Rododendriem ir ļoti liela augumu dažādība. Ir sugas un šķirnes, kas sasniedz tikai 30-40 cm
augstumu, piemēram, Kamčatkas rododendrs un ir tādi rododendri, kas sasniegs 2 un pat 3
metrus augstumu un tikpat lielu platumu.

Būtiska ir vietas izvēle - vai rododendram jūsu dārzā būs jāaug gaišā, saulainā vai arī noēnotā
vietā? Ja vieta ir saulaina, tad piemērotāks būs kāds no vasarzaļajiem rododendriem, bet ja tā ir
noēnota, labāk izvēlēties mūžzaļo rododendru. Ja vieta ir saulaina, bet tomēr gribat izvēlēties
augu ar mūžzaļām lapām, tad piemērotākas ir šķirnes, kas izaudzētas no Jakušimas
rododendra. Tādas piemēram kā 'Kalinka' vai 'Emanuela' vai arī agri ziedošās sugas un šķirnes
ar sīkām lapām: Ledebūra rododendrs, 'P. J. Mezitt', 'April Snow'. Piemērotākie ēnas devēji
rododendriem ir visi koki ar dziļu sakņu sistēmu: priedes, ozoli, lapegles, oši, vilkābeles, ābeles,
bumbieres, ķirši. Nepiemēroti kaimiņi būs liepas, kļavas, bērzi, alkšņi, un zirgkastaņas, kuru
seklās saknes iesprauksies rododendru sakņu kamolā un konkurēs ar rododendra sakņu
sistēmu, atņemot tiem mitrumu un barības vielas.

Augsnei, kas nepieciešama rododendriem, ir jābūt skābai (pH 4,5-5,5), trūdvielām bagātai,
irdenai - ūdeni un gaisu caurlaidīgai. Veikalos un stādu audzētavās var iegādāties jau gatavu
augsnes maisījumu rododendriem, kas ievērojami atvieglos stādīšanas procesu. Vieglas smilts
augsnes rododendriem ir ļoti piemērotas, jo tās ir viegli uzlabot ar organiskajiem materiāliem.
Lielākas grūtības rododendru audzēšanā var rasties vietās ar mālainu augsni. Lai arī cik labi jūs
sagatavosiet augsni, pēc dažiem gadiem tā būs kļuvusi sārmaina, jo ūdens no apkārtējās grunts
ieskalosies jūsu sagatavotajā substrātā. Tāpēc mālainā augsnē stādot rododendrus, vispareizāk
būtu tos stādīt uzberot piemērotu substrātu virs mālainās augsnes, izveidojot virspusēju dobi.
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Visā veģetācijas periodā rododendri jānodrošina ar pietiekamu ūdens daudzumu. Tie ir
mitrumu mīloši augi, taču necieš slapju augsni, tāpēc vietas ar augstu gruntsūdens līmeni nebūs
piemērotas rododendru audzēšanai.

Stādot stādu, kurš ilgstoši audzis podā (konteinerā), sakņu kamolu no ārpuses nedaudz
uzirdina, lai saknēm būtu labāka saskare ar apkārtējo substrātu un tas ātrāk iesakņotos. Pēc
iestādīšanas augu un augsni ap to kārtīgi salej. Mazam krūmam pietiks ar spaini ūdens, bet
lielam augam, iespējams, vajadzēs vairākus spaiņus, līdz sakņu kamols būs pilnīgi samitrināts.
Rododendrus nedrīkst iestādīt par dziļu.
Rododendriem ir sekla sakņu sistēma, tāpēc tie jāstāda tādā dziļumā, kādā tie auguši
audzētavā.

Lai rododendri katru gadu krāšņi ziedētu, tiem jādod papildmēslojums divas reizes gadā - agri
pavasarī un vasarā pēc noziedēšanas. Uz rudens pusi mūsu klimatiskajos apstākļos
rododendrus mēslot nevajadzētu, jo tas veicina otrreizēju jauno dzinumu augšanu, līdz ziemai
tie nepagūst nobriest un salā var stipri ciest. Mēslošanai izmanto gatavos mēslošanas līdzekļus,
kas piemēroti tieši rododendriem, piemēram, firmu „Schultz", „Greenworld" ražojumi, kā arī
„Viva", „Substral", „Vito", „Aziplex" u.c.
Pēc rododendru noziedēšanas jāizlauž noziedējušās ziedkopas. Ziedkopu izlaušana veicina
ziedpumpuru aizmešanos un bagātīgu ziedēšanu nākamajā gadā.

RODODENDRU STĀDUS VAR IEGĀDĀTIES:

Nosaukums/ www
Darbības veids
LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava “Babīte”
http://rododendri.lu.lv/ Vienīgā specializētā rododendru audzētava Baltijā
Z/S „ Lēpes”
www.lepes.lv Plaša dekoratīvo augu kolekcija, kurā jau vairākus gadus tiek veiksmīgi aklimatizēti un
Zaļā Rota SIA
www.zalarota.lv
Labklājības dārzu veidošana. Stādu audzēšana: dekoratīvie skuju koki, virši un ērikas, rododendri - ma
Stādaudzētava Blīdene
www.stadiblidene.lv
Dekoratīvo stādu audzēšana, stādu komplektēšana, dižstādi
Nacionālais Botāniskais dārzs, Salaspils
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www.nbd.gov.lv
Nacionālajā botāniskajā dārzā tiek uzturētas zinātniski dokumentētas dzīvo augu kolekcijas ar mērķ
Zaļais serviss
www.zalaisserviss.lv
Dekoratīvo stādu tirdzniecība, dižstādi, stādu komplektēšana, dārzkopības preces. Latvijas ražojum
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