Азалия, Рододендрон
Азалията е храстовидно растение, което се отглежда и в саксия, и на открито.
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Родина
Китай, Япония, Индия
Семейство
Ericaceae, боровинкови
Период на цъфтене
декември/май
Разположение
Саксията с азалия се държи на рамката на прозорец с изложение изток или запад.
През месец май азалията може да се изнесе на балкона или в градината.
За да цъфти обилно, се прибира в хладно, но светло помещение при първите хладни дни.
По време на цъфтежа идеалното място за нея е на светло, но не много топло, без директно
слънчево огряване.
След прецъфтяване се поставя на хладно място, най-добре в градината, като през лятото
непрекъснато се полива и наторява, за да се развият цветните пъпки.
Поливане
Полива се с престояла питейна вода, за да се отдели част от хлора, а варта се утаява на
дъното на съда за поливане.
Цветето се полива през ден и се оросява един път в денонощието, а в горещите дни – два
пъти.
Азалията страда от засушаване, но обилната влага и вреди.
Всеки ден цветето и листата му се пръскат с вода от пулверизатор, но само докато има
пъпки.
Цъфналите вече цветове образуват петна от влага.
Пензиране
За да се образуват повече цветове, растенията се пензират – премахват се връхните им
пъпки.
Първото пензиране се прави 35-40 дни след цъфтежа, когато на младите клонки се появи
четвъртата двойка листа, а последното през юли, август.
През август се образуват и цветните пъпки.
За да се образуват по-големи цветни пъпки и да се оформи храст, прецъфтелите клонки се
отрязват.
Температура
Най-благоприятната температура е 18-20 градуса.
Цветето понася по-хладен въздух в жилището (около 15 градуса), но ако вечер поставите
саксията на хладно място, пренасянето и през деня, дори с няколко градуса по-топло, е
неподходящо за цветовете и.
Може да се държи през нощта в банята, където е топло и въздухът е достатъчно влажен.
Размножаване
Лесно се размножава чрез разделяне на коренището, трудно чрез резници.
Пресаждане
Азалията се отглежда в ниски и широки саксии.
Необходимо е азалията да се пресажда в нова пръст и саксия на всяка 2-3 година.
Почва: равни части торф и почва, подходяща за иглолистни дървета.
Поставете разцъфналата азалия във втора саксия, по-голяма от тази в която е.Запълнете
празното пространство с глинеста пръст, тя задържа влагата по-дълго време и осигурява на
цветето достатъчно влажност.
Внимание:
Ако листата окапват или се сбръчкват
Причини:Недостатъчно поливане, ниска влажност на въздуха, висока температура или
преки слънчеви лъчи.
Няколко пъти в седмицата, слагайте саксията във съд с вода до пълно насищане.
Ако азалията цъфти прекалено кратко
Причини:Сухият топъл въздух. Преместете растението по-далече от отоплителните уреди и
всекидневно пръскайте листата.

Също така виновник за краткото цъфтене, може да бъдат още силните слънчеви лъчи и
недостатъчното поливане.

