
Азалеята 

Особено място сред цъфтящите през зимата растения заема азалеята (Azalea 
Rhododendron) поради своите изключително декоративни качества. Тя произхожда от 
влажните планини на Югоизточна Азия. За родоначалник на оранжерийната азалея се 
счита Rhododendron simsii, сем. Ericaceae, вечнозелен, силно цъфтящ храст с височина 1-3 
м. Примамени от красотата на това растение, много любители се опитват да го отглеждат 
и у дома, но малко от тях могат да се похвалят с успех. Обикновено, пренесена при до-
машни условия, азалеята, а и много други саксийни цветя, не след дълго загиват. 

 

Къде се крият причините за несполуките?  

Те трябва да се търсят в различните условия на отглеждане. По-голяма част от предлаганите на па-
зара саксийни цветя се доставят от оранжериите на Холандия, Франция, Германия или други стра-
ни. Условията на отглеждане в оранжериите се характеризират със строго регулирани топлина, 
светлина и хранене. У дома азалеята попада в съвсем различни условия и растението преживява 
стрес. Въпреки коренно различните домашни условия, може да разчитаме на успех, ако спазваме 
някои правила. 

За по-доброто аклиматизиране най-напред трябва да се постараем да отглеждаме растенията в ус-
ловия, близки до оранжерийните. Желателно е растенията да се поставят при оптимални за тях 
светлина и топлина и да им се осигури правилно поливане и подхранване. Трябва де се знае, че 
азалеята обича по-прохладен климат (около 15оС) и висока влажност на въздуха. Само по време на 
цъфтеж температурата се повишава на 18-20оС. Ето защо стаите с парно отопление, където темпе-
ратурата е висока, а въздухът е сух, не са подходящи за нея. Ако все пак нямате друг избор и се 
налага да я отглеждате при такива условия, тогава е необходимо по-често оросяване на листата и 
поддържане на оптимална влага на почвата. По време на цъфтежа оросяването трябва да бъде мно-
го внимателно, по възможност само на листата и много фино, тъй като при някои сортове водата 
причинява петна по цветовете. 

 Ключът на успеха 

За нормалното развитие и обилен цъфтеж азалеята се нуждае от висока влажност на въздуха и 
почвата, 4-6 седмици преди цъфтеж да се поддържа температура 10-15оС, добро осветление и ре-
довно подхранване. С малко повече внимание и грижи всеки любител цветар може да се радва на 
изключителната красота на азалеята в своя дом.  



Обича влагата, но не прекалявайте с поливането 

Обърнете по-голямо внимание на субстрата, в който е засадено растението. Обикновено това е тор-
фена смес, която поглъща много добре и запазва влагата. Необходими са редовни поливки, но не 
много обилни, за да не се преовлажнява почвата. Мократа почва често е причина за загнвиване на 
корените. Веднъж пресушена, торфената смес много трудно възстановява влажността си. В такива 
случаи обикновеното поливане не дава резултат, тъй като водата се прецежда бързо и не се поема 
от торфа. В този случай е необходимо да поставите саксията в друг съд с вода, докато и повърхнос-
тният слой поеме влагата. 

Внимание! 

Като влаголюбиво растение, необходимо е азалеята често да се полива. Правете това винаги от гор-
ния край на саксията. Груба грешка се допуска, когато някои любители практикуват поливане чрез 
напълване с вода на подложката. В този случай субстратът се насища с вода, въздухът в него се из-
тласква и корените на растението се задушават. Симптомите за това са пожълтели листа, поява на 
петна по тях, завяхване и накрая опадане. 

Азалията обича леко кисела среда. Ето защо е добре водата за поливане да бъде с рН 4,5-5,5. Това 
може да се постигне чрез разтваряне на 0,3 -0,4 г / 1 л вода на лимонова или аскорбинова кисели-
на, но не повече от 1-2 пъти в месеца.  

  Растенията имат нужда от допълнително подхранване 

 Друг факт, на който трябва да се обърне внимание, е хранителният режим. Торфът, в който са за-
садени растенията, е беден на хранителни вещества. Преди изнасянето им на пазара те са полива-
ни със специални хранителни разтвори, благодарение на които имат такъв хубав и привлекателен 
вид. Поливането с обикновена вода при домашни условия не е достатъчно и е необходимо допълни-
телно подхранване. Може да се използват предлаганите в цветарските магазини хранителни разтво-
ри. През лятото е добре да се използва разтвор от калиев фосфат, който не само подхранва расте-
нията, но и поддържа кисела средата на постоянно ниво. 

Когато саксията й стане тясна 

Пресаждането на азалеята се извършва след прецъфтяване. Добре е да се използват готови торфе-
ни смески. Новият съд не трябва да е по-широк от 1-2 см от предишния. Тъй като азалеята развива 
повърхностна коренова система, за нея са подходящи по-плитки, но широки съдове. При прехвърл-
янето в новия съд не се отстранява старата почва и не се съкращават корените. След пресаждането 
се извършва лека резитба, като се съкращават прецъфтелите клонки. По този начин се предизвиква 
появата на нови клонки, по върховете на които се образуват новите цветни пъпки. 

Тези, които имат дворни или вилни места, могат напролет да пресадят азалеята навън, но на полу-
сянка, и да поддържат оптимална влажност на почвата. Алкалните (варовитите) почви обаче не са 
подходящи за нея. През горещите дни се налага неколкократно оросяване на листата. А когато нас-
тъпи есента, отново се засажда в саксия и се прибира у дома.  
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