
  

 

  

  
Tips til let 

vedligeholdelse af 

Rhododendronbedet 

 

Rhododendron er en af de mest brugte planter i vores 

haver, og med god grund. De er lette at have med at gøre, 

de tåler både skygge og sol og de er smukke hele året. 

Dels med de smukke blomster, men sandeligt også med 

deres mørke, stedsegrønne blade. Rhododendron kan i 

øvrigt sagtens passe sig selv det meste af tiden – hvis man 

giver dem de optimale forhold. 

Men hvad er de optimale forhold så, og hvordan ser man 

på Rhododendron om forholdene er i orden? 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tktugd-l-r/


Jorden skal være sur. Det behøver ikke være sphagnum, 

men sur skal den være, og samtidigt skal jorden være så 

gennemtrængelig, at vandet ikke bliver stående i den. 

Derfor er sphagnum så godt til Rhododendron. Sphagnum 

er gennemtrængelig for vand, og det er surt! Giv derfor dit 

Rhododendronbed et lag ny sphagnum hvert år, bare 5 til 

10 cm i hele bedet. Så holder du jorden sur og samtidigt 

holder du det meste ukrudt væk. De fleste ukrudtsarter 

bryder sig ikke om sur jord. 

 

Ser dine Rhododendron triste ud, er de åbne, måske især 

for neden? Har de gule eller lysegrønne blade, så er jorden 

ikke sur nok! Så skal der handles. 

Giv bedet sphagnum og gød det med en god, gerne 

organiske, surbundsgødning. Giv gødning hvert år i marts 

og i slutningen af juni. 

Selvom Rhododendron ikke ynder stående vand, så skal 

de have godt med vand alligevel. De må aldrig tørre ud. Så 

nyplantede planter skal altid have vand den første sommer, 

hvis det da ikke er en våd sommer. Ældre planter skal blot 

have vand ved længere tørkeperioder. 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tktugd-l-y/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tktugd-l-j/


 

Endnu et tip til let vedligeholdelse af Rhododendronbedet 

er, at plante bunddække buske eller endnu bedre, 

bunddækkende stauder. 

Der findes flere fortrinlige bunddækkeplanter til 

Rhododendronbedet. 

Bispehue (Epimedium rubrum) bliver ca. 25 cm. høj og 20-

40 cm. bred. Bispehuen blomstrer med små mørkerøde 

blomster i maj-juni måned. Den trives bedst på en 

placering i halvskygge til skygge og som nævnt meget 

gerne i sur jord. Plant mellem 6 og 9 stk. pr. m² og bunden 

er hurtigt dækket. 

Canadisk hønsebær (Cornus canadensis) 

Er en ca. 10 til 15 cm høj staude. Den blomstrer i juni 

http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tktugd-l-d/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tktugd-l-h/


måned med små hvide blomster. Plant 5 til 6 stk. pr. m2. 

Canadisk hønsebær trives både sol og i skygge.  

 

Bjerg-Te (Gaultheria 'Miqueliana') 

Er en stedsegrøn, krybende bunddække plante med hvide 

bær sidst på sommeren. Den bliver ca. 20 cm høj. Bjergte 

minder en del om tyttebær, men dens bær er ikke 

spiselige. 

Tyttebær og tranebær gror også fortrinligt i surbundsbedet, 

samtidigt med, at de er udmærkede bunddækkeplanter. Så 

hvorfor ikke lette vedligeholdelsen samtidigt med, at der 

kommer masser af skønne bær. Plant 6 til 9 stk. pr m2. 
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http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tktugd-l-k/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tktugd-l-u/
http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tktugd-l-o/


 

  

Ps: Maj er et fortrinligt tidspunkt for plantning 

af Rhododendron! 
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Du modtager dette nyhedsbrev, da du har tidligere 

har tilmeldt dig via vores shop 
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http://planteshop.createsend1.com/t/t-l-tktugd-l-b/
https://planteshopdk.createsend.com/t/t-fb-tktugd-l-n/?act=wv
http://planteshop.createsend1.com/t/t-u-tktugd-l-p/
https://planteshopdk.createsend.com/t/t-fb-tktugd-l-n/?act=wv

