Ogrodnik radzi
Dziś chciałbym się zająć najcenniejszymi roślinami w naszych ogrodach, a mianowicie
różanecznikami. Ta arystokracja wśród krzewów ozdobnych należy razem z wrzosami i wrzoścami
do rodziny wrzosowatych. Różaneczniki kojarzą się nam z zimozielonymi, pięknie kwitnącymi
w maju krzewami o wzroście około metra . Większość uprawianych u nas odmian pochodzi
od dziko żyjącego w Ameryce Północnej gatunku Rhododendron catawbiense (różanecznik katawbijski).
Rośnie on tam w górskich lasach i dzięki temu zachowuje stosunkowo dużą mrozoodporność.
W uprawie znajduje się od 1809 roku i dzięki pracy hodowców otrzymaliśmy rośliny o kwiatach
w różnych kolorach: od białych przez delikatnie liliowe do karminowo-czerwonych. Uprawiane są
jeszcze inne różaneczniki o zimozielonych liściach takie jak Różanecznik kaukaski czy Smirnowa.
Do tej samej rodziny należy Rhododendrum flavum czyli azalia pontyjska, występująca we wschodniej
Europie, Kaukazie i Azji Mniejszej. Ciekawostką jest jej jedyne dzikie stanowisko w Polsce
w rezerwacie w Woli Żarczyckiej koło Leżajska (jest pod całkowitą ochroną). Azalie zrzucają liście
na zimę i dzięki temu są odporniejsze na mrozy i mniej wybredne co do wilgotności powietrza
i regularności opadów. Kwitną wiosną przed wypuszczeniem liści. Kwiaty odmian są w kolorach
od bieli przez żółcie do malinowej czerwieni i mają bardzo miły i intensywny zapach (zapach azali
pontyjskiej może powodować omdlenia i zawroty głowy). Kolejny krewniak to Rhododendron
japonicum (azalia japońska). Niski , gęsty i zwarty krzew o częściowo zimozielonych liściach,
kwitnie obficie w maju osiągając barwy białe, różowe czy nawet fioletowe. Nie sposób tu nie
wspomnieć o wrzosach (Calluna) i wrzoścach (Erica) , które są niskimi krzewinkami o bardzo
obwitych kwiatostanach. Kwitną, w przypadku wrzosów od lipca do października, a w przypadku
wrzośców od lutego do kwietnia. Kwiaty wrzośców są głównie białe i różowe, natomiast wrzosy
występują w ubarwieniu białym, fioletowym bądź malinowo-czerwonym. Jak widać wybór barw
kwiatów i okresów kwitnienia w tej rodzinie jest niezwykle szeroki co tłumaczy ich wysoki ”status”
wśród roślin ogrodowych. Wszystkie one preferują kwaśne (4 do 5 ph), przepuszczalne, bogate
w próchnicę gleby. Znoszą półcień i pełne słońce pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego
podlewania. Można je komponować w grupach z iglakami, roślinami skalnymi, a także trawami
ozdobnym. Niektóre odmiany zimą są wrażliwe na mróz i wysychanie. Z tego powodu należy
je okrywać gałązkami świerków oraz ściółkować kwaśnym torfem lub korą sosnowa. Bardzo
dobrze czują się w grupach i tak należy je sadzić. Ponieważ korzenią się płytko, nie znoszą
agresywnego motyczenia i innych zabiegów uszkadzających system korzeniowy. Nie są też
„żarłoczne” wobec czego nie należy ich przenawozić. Po przekwitnieniu, kwiatostany wrzosów
i wrzośców obcinamy , za to różaneczników delikatnie wyłamujemy. Zachowując tych kilka
prostych zasad będziemy się mogli cieszyć ich kwiatami i zapachem przez wiele lat.
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