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Różaneczniki to bez wątpienia jedne z najbardziej 
efektownych krzewów w naszych ogrodach. O ich wartości 
dekoracyjnej świadczy szeroka gama kolorystyczna 
kwiatów, obfitość kwitnienia, skórzaste, zimozielone 
liście i różnorodny pokrój krzewów. Od wielu lat cieszą 
się ogromną popularnością w krajach Europy Zachodniej, 
ale odmiany odpowiednie do warunków klimatycznych 
Europy Środkowej podbijają również polski rynek 
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‘Alfred’ 

Łatwa w uprawie odmiana o jasnofioletowych, fryzowanych kwiatach. Wyróżnia się bardzo gęstym, zwartym 
pokrojem i grubymi, brązowo-zielonymi pędami 
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W łaściwy dobór odmian różanecznika 
do nasadzeń w polskich warunkach 
klimatycznych to klucz do osiągnię-
cia sukcesu w uprawie tych pięknych 
krzewów. Zbyt niska mrozoodporność 

to cecha, która często uniemożliwia ich uprawę w na-
szym kraju. 

Ogród, w którym rosną różaneczniki, mieni się feerią roz-
maitych kolorów. Bogactwo barw kwiatów, jakie oferują 
nam te krzewy, daje miłośnikom ogrodów możliwość do-
wolnej zabawy kolorem i tworzenia różnorodnych kom-
pozycji. Poza okresem kwitnienia różaneczniki ozdobne 
są również z liści. 

Bardzo dobrze prezentują się sadzone w grupach, wśród 
dużych drzew i innych krzewów. Różaneczniki znajdują 
również zastosowanie jako rośliny soliterowe, szczegól-
nie sadzone na otwartych trawnikach. Do tego typu na-
sadzeń wybieramy duże, okazałe egzemplarze o zwartym 
pokroju i gęstym ulistnieniu. Najlepiej będą prezentować 
się krzewy o średnicy powyżej 1 metra. Dobrze znoszą 
przycinanie i szybko się zagęszczają.

STANOWISKO
Dla różaneczników wybieramy stanowisko półcieniste, 
osłonięte od wysuszających i mroźnych wiatrów. Jeżeli 
mamy możliwość zapewnienia im odpowiedniego podło-
ża i dostatecznej ilości wody w glebie, możemy je sadzić 
także na stanowisku słonecznym. Wtedy należy jednak pa-
miętać o odpowiednim zabezpieczeniu krzewów na zimę. 
Do uprawy różaneczników wybieramy północną, północ-
no-zachodnią lub północno-wschodnią część ogrodu. Nie-
polecana jest natomiast wystawa południowa. 

SADZENIE
Najlepszym terminem do sadzenia różaneczników jest 
wiosna (od marca do maja) oraz jesień (wrzesień, paź-
dziernik). Można je sadzić również latem, pamiętając 
o odpowiednim podlewaniu, a także zimą, jednak tylko 
kiedy nie występują mrozy. 

Kupując krzewy różaneczników należy jednocześnie zaopa-
trzyć się w kwaśne, próchniczne podłoże o pH 4-5. Takie 
parametry najlepiej spełnia kwaśny torf o włóknistej struk-
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‘Claudius’

Odmiana z grupy willamsianum, o atrakcyjnych,  
dużych owalnych liściach i zwartym pokroju

‘Percy Wiseman’

Silnie rosnąca odmiana o kremowo-różowych kwiatach 
i ciemnozielonych, błyszczących liściachFO
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turze. Sadzenie należy rozpocząć od wykopania możliwie 
szerokiego dołka o głębokości 30-40 cm. Powinien mieć 
poszarpane brzegi. Na glebach ciężkich, gliniastych za-
głębienie powinno być płytsze i szersze (patrz rysunek). 
Wypełniamy je wcześniej przygotowanym podłożem 
i umieszczamy w nim roślinę tak głęboko, jak rosła w po-
jemniku. System korzeniowy rododendronów potrzebuje 
dostępu powietrza, dlatego też nie należy ubijać podłoża 
po posadzeniu. Pod jeden krzew należy dać nie mniej niż 
10 l podłoża. Można przyjąć średnio, że jeżeli krzewy sa-
dzimy na stanowiskach, gdzie gleba jest nieprzyjazna, to 
10 l podłoża starcza na 1 rok. Odległość między krzewami 
powinna wynosić minimum 1 m. 

NAWOŻENIE
Rośliny należy nawozić pod koniec kwietnia, ale nie 
wcześniej niż 3-4 tygodnie po posadzeniu. Stosujemy 
do tego celu mieszanki nawozowe dla roślin wrzosowa-
tych z 30% dodatkiem siarczanu amonu. Należy zwrócić 
uwagę, żeby nawozy nie zawierały wapnia. Nawożenie 
uzupełniające wykonujemy latem, w pierwszej połowie 
lipca – późniejsze może powodować niewłaściwe wcho-
dzenie roślin w okres zimowego spoczynku i przema-
rzanie. Można stosować także nawozy o spowolnionym 
działaniu, przy czym okres ich uwalniania nie powinien 
być dłuższy niż 4 miesiące. Zapewniają one roślinie rów-
nomierny dostęp do składników pokarmowych i nie wy-
magają stosowania nawożenia uzupełniającego. 

ŚCIÓŁKOWANIE 
I ODCHWASZCZANIE
Po posadzeniu krzewów zaleca się ściółkowanie gle-
by trocinami, igliwiem, liśćmi dębowymi, bukowymi 
bądź korą. Ze względu na płytki system korzeniowy 
w pobliżu różaneczników nie należy wzruszać gleby. 
Chwasty usuwamy ręcznie. 

PODLEWANIE
Tuż po posadzeniu różaneczniki należy obficie podlać. 
Następnie utrzymujemy glebę wilgotną, podlewając 
krzewy w sposób dostosowany do warunków pogo-
dowych – w upalne letnie dni codziennie. 

CIĘCIE
Krzewy różaneczników po posadzeniu nie wymaga-
ją cięcia – wykonuje się je tylko, gdy jest to niezbędne 
(np. przy braku miejsca lub formowaniu żywopłotów), 
przed ruszeniem wegetacji. 

ZABEZPIECZANIE ROŚLIN 
NA ZIMĘ
Krzewy właściwie pielęgnowane są wystarczająco odpor-
ne na mróz. Jednakże młode rośliny, szczególnie rosnące 
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‘Władysław Łokietek’  
(Hellikki x Koichiro Wada)

Odmiana o delikatnie różowych kwiatach jaśniejszych  
w środku i fryzowanych płatkach

‘Calsap’

Jedna z najlepszych  
biało kwitnących  
odmian- silnie rosnąca  
i odporna na choroby

‘Loreley’

Wolno rosnąca odmiana z grupy różaneczników 
jakuszimańskich o gęstym pokroju i skórzastych, 
ciemnozielonych liściachFO

T.
 J

A
N

 C
IE

PŁ
U

C
H

A
FO

T.
 J

A
N

 C
IE

PŁ
U

C
H

A
FO

T.
 J

A
N

 C
IE

PŁ
U

C
H

A



64 Polecane odmiany  


‘Bolesław Chrobry’ 
(‘Hellikki’ x ‘Rasputin’)
Odmiana o gęstym i wzniesionym pokroju oraz 
podłużnych, lekko podwiniętych liściach, które 
osiągają długość do 12 cm. Kwitnie na inten-
sywnie fioletowy kolor. Wzrost krzewu silny, w 
wieku 10 lat dorasta do 1,8-2 m. Odmiana ce-
niona ze względu na bardzo obfite kwitnienie i 
wysoką mrozoodporność (do -30°C)


Jan III Sobieski’ 
(‘Haaga’ x ‘Torero’)
Kwiaty tej odmiany mają niespotykany 
wśród różaneczników amarantowy kolor, 
z żółtym oczkiem. Krzew rośnie wolno, 
osiąga około 1-1,2 m wysokości. Liście są 
ciemnozielone, błyszczące, o długości do 
10 cm. Pąki bardzo duże i jasnozielone, 
silnie kontrastujące z ciemną zielenią liści. 
Poza podwyższoną mrozoodpornością od-
miana ta wyróżnia się wyjątkowo obfitym 
kwitnieniem.


‘Królowa Jadwiga’ 
(‘Haaga’ x ‘Kabaret’)
Kwiaty tej odmiany są różowo-białe, moc-
no fryzowane, z dużym czerwono-bordo-
wym oczkiem. Rośnie silnie, pokrój krzewu 
jest wyprostowany. Liście owalne, ciemno-
zielone, o długości do 12 cm. Odmiana po-
lecana ze względu na wysoką odporność 
na mróz.
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POLECANE 
ODMIANY Z GRUPY 
KRÓLEWSKIE 
RODODENDRONY 



na stanowisku słonecznym i narażone na działanie wiatrów, 
dobrze jest okryć na zimę cieniówką, matą słomianą lub in-
nym materiałem, pamiętając jednocześnie, aby zapewnić im 
dostęp świeżego powietrza. Okrycie roślin podwójną siat-
ką cieniującą zapewni im lepsze warunki zimowania. Jeżeli 
mamy możliwość zaopatrzenia się w świeże trociny, możemy 
nimi zasypywać nawet całe krzewy. Aby nie doszło do prze-
grzania roślin, okrycie należy usunąć wiosną jak najwcześniej, 
lecz po minięciu niebezpieczeństwa wystąpienia silniejszych 
mrozów. 

OCHRONA PRZED CHOROBAMI
I SZKODNIKAMI
Prawidłowo podlewane i nawożone krzewy są odporne na 
choroby oraz ataki szkodników i nie będą sprawiały proble-
mów w uprawie. Na krzewach będących w gorszej kondycji 
mogą pojawiać się jednak choroby grzybowe – objawiają się 
one zamieraniem pędów lub powstawaniem nekrotycznych 
plam na liściach. Krzewy, które uległy infekcji grzybowej, na-
leży opryskać jednym z dostępnych w sklepach ogrodniczych 
środków przeciwgrzybowych. 

Szkodnikiem, który może występować na krzewach ró-
żanecznika, jest opuchlak truskawkowiec. Efektem jego 
żerowania są charakterystyczne wgryzy na liściach. 
Ochrona przed nim polega na stosowaniu preparatów 
nicieniowych – są to środki biologiczne, które eliminują 
larwy opuchlaka.

Jeżeli uda nam się zapewnić omówione warunki, róża-
neczniki dostarczą nam wielu przyjemnych wrażeń swo-
im niezwykle bogatym kwitnieniem.

PORADA UPRAWOWA:
- korzystnym zabiegiem jest usuwanie przekwitłych 
kwiatostanów, co spowoduje bujniejszy wzrost i obfi t-
sze zawiązywanie pąków kwiatowych;

- częstym kłopotem w uprawie rododendronów jest 
żółknięcie liści i słaby wzrost. Objawy takie są powo-
dowane najczęściej niewłaściwie wybranym miejscem. 
Ratunkiem jest niezwłoczna zmiana stanowiska na 
nowe o kwaśnym podłożu. Krzewy dobrze znoszą 
przesadzanie, pod warunkiem, że wykopiemy je z jak 
największą bryłą korzeniową. n
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