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Blöðin eru skrautið 11 mánuði á ári, en blómin í 1 mánuð.



Hér hefur aldrei verið sett upp vetrarskýli.  Skjól er við brekkufót fyrir norðanáttum. 
Beðið snýr mót suðvestri.  Hér var sett aðflutt, unnin mýrarmold frá góðum 
nágranna og gróðursett beint í hana .  Síðan gefið smávegis af blákorni árlega, eða 
eins og rúmast á milli fjögurra fingra, á hverja plöntu.  Það hefur dugað!
Ég gróðurset rhododendron alltaf um 3-4 cm dýpra en þær eru í pottinum.  Dýpri
gróðursetning en það getur skaðað rótarkerfið.

Vorið 2004 eftir 1. vetur. Sama beð 8. apríl 2010 berskjaldað fyrir 
vorsólinni eftir nokkuð magnaðan frostakafla.

Í Nátthaga í Ölfusi



Vorið 2004 eftir fyrsta veturinn án vetrarskýlis.



Sumarið 2009
eftir 6 ár.



Sumarið 2010 eftir að blómgun er lokið.



Júní 2015 Júní 2016



!!!SKJÓL!!!

Það er tilgangslaust að reyna að rækta alparósir án skjóls.

Stríður og þurr vetrarnæðingur þurrkar upp sígrænan
vef og brýtur blöðin af.  Blaðlaus sproti þornar síðan upp,

sama hversu harðgerð plantan annars er.

Vetrarskýlinu má sleppa EF skjólið er nóg frá byrjun.
 

Í of litlu skjóli er strigaskýli utanum plöntuna nauðsynlegt.
Best er að hafa skýlið opið upp, og bæta við

rotmassa og laufi úr garðinum ofan á moldina til hlífðar.

Við skjólsöm skilyrði eru ótrúlega margar alparósir harðgerar.



Jarðvegur fyrir rhododendron
Það er mikið mál gert úr jarðvegsmálum

fyrir rhododendronættkvíslina í löndum með 
hlýrra loftslag og með öðruvísi
jarðveg heldur en við höfum.

Hann á að vera svona og svona uppbyggður
og blandaður á þennan og þennan hátt

og sýrustigið verður að vera LÁGT! (jarðvegur súrari)

Hvað mig varðar hefur afslappað samband mitt
(má ekki vera að þessu, tímaleysi, leti, þreyta) 

við rhododendronplöntur, leitt til, að ég
sá alveg nýja fleti á ræktun þeirra.  Mér gengur svo vel

með þær að þetta bara stemmir alls ekki!



• Erlendar leiðbeiningar segja að alparósir þurfi súran jarðveg.
• Súr jarðvegur er á bilinu 0-7 pH, og basískur 7-14.
• Mér sýnist langmest af íslenskum jarðvegi vera á bilinu 5-7 pH.
• Þarf þá eitthvað að sýra jarðveginn meira hérlendis?
• Mín reynsla segir NEI.
• pH í mínum alparósabeðum mælist um pH 6,3
• Mínar alparósir líta vel út við þetta „háa“ sýrustig.
• Erlendar leiðbeiningar „sýrustigið eigi að vera 4,5-5,6 pH“.
• Þetta stemmir ekki í okkar eldfjallaöskublandaða jarðvegi.
• Við sýringu jarðvegs eru notaðar m.a. áburðarblöndur.
• Ammoníunítrat og ammoníumsúlfat => fá alltof mikið N við það.
• Best að nota hrossatað eða furunálar til að bæta jarðveginn.
• Einfalt!  Meira virðist ekki þurfa í mínum áfoksjarðvegi.



Ég kýs að skipta íslenskum ræktunarjarðvegi 
í tvær megingerðir til einföldunar.

Í görðum er ýmist móajarðvegur, sem er misjafnlega mikið sendinn 
og frekar húmusfátækur, en oft velframræstur og hvílir á bergi, 

hrauni eða jökulurð.  Hann er oft mjög snauður af auðleystri 
næringu, en batnar mikið með góðri ræktun.

Eða mómold, upprunalega votlendisjarðvegur, t.d. grasmýrar,
sem inniheldur hátt hlutfall af lífrænum plöntuleifum, húmus, og er 

ótrúlega næringarríkur, þegar súrefni kemst að og örvar rotnun 
plöntuleifanna.

NB! Báðar jarðvegsgerðir innihalda MIKIÐ af eldfjallaösku!
Aðalsérkenni íslensks jarðvegs!



Rýran móajarðveg má bæta mikið með íblöndun með alls 
konar lífrænum úrgangi, t.d. hrossataði, kúamykju, hænsnaskít,
sauðataði, kjötmjöli, þaramjöli, fiskimjöli.  Þess sendnari sem
jarðvegurinn er, þess meira þarf að blanda inn af lífræna þættinum.
Með lífrænni innblöndun má segja að snefilefnaþörfinni sé 
fullnægt í mörg ár.  Hvort sem grafin er hola fyrir eina plöntu eða
búið til stærra beð, er best að grafa efstu 40 cm til hliðar og setja 
lífræna úrganginn á botninn, 5- 20 cm þykkt lag, allt eftir því
hversu næringarríkur úrgangurinn er, og þessu stungið saman
við botnlagið, til að losa botninn í leiðinni og tryggja góða framræslu.
Plantan gróðursett að hálfu ofan í þetta lag og fyllt upp með moldinni
sem grafin var upp.  Þetta tryggir að sem minnst er af illgresisfræi
í yfirborðsmoldinni til að byrja með.  
Áburðargjöf t.d. smávegis af blákorni í kringum hverja plöntu
er til bóta fyrstu árin.  En margra ára reynsla mín af næringaþörf
alparósa segir: “Minna er betra”.  Það er svo auðvelt að ofnæra!



Mold unnin úr votlendisjarðvegi, grasmýrum, þarf stundum 
ekkert að blanda, eftir að búið er að vinna hana fram og tilbaka
og láta hana brotna með hjálp frostverkana og aukins súrefnisflæðis.

Mýrarnar geyma mikið magn af næringu liðinna alda.
Það sést vel þegar gróðursettur er skógur í framræstar mýrar, alveg
eins og í gömlum túnum, að grasið vex upp fyrir klofhæð og kæfir 
trén!

Fyrir alparósir er gott að blanda sandi og kannski hrossataði í svona
jarðveg, til að auka loftun og jarðvegur hlýnar þá fyrr og meir á vorin. 

Með tímanum grær moldin upp af náttúrulegum gróðri svæðisins í
kring og alparósirnar verða sjálfala, svo fremi sem skjólsælt sé.

Þær þola hóflegan grasvöxt vel.  Grasið hlífir gegn trekki og kvoðnar 
smám saman niður og verður að næringu.



Ég hef tekið eftir því í gegnum árin, að þeir/þær sem sýrðu 
jarðveginn eftir kúnstarinnar reglum og gáfu “næga” næringu á
hverju sumri, gáfust helst upp á ræktun á rhododendron 
af því þær drápust alltaf og það frekar fljótt.
Ég er alls enginn sérfræðingur í íslenskum jarðvegi, en
eitthvað stemmdi ekki!

Í hlýrri löndum er sýrustigið lækkað fyrir rhododendron, svo að
járninnihald jarðvegsins haldist aðgengilegra fyrir þær.  Allan
kalkríkan jarðveg þarf að sýra fyrir þær, annars verða blöð þeirra
guldílótt af járnskorti.  
Íslenskur jarðvegur inniheldur mikið af laustbundnu járni, þrátt fyrir
að sýrustigið sé í hærri kantinum milli 6 og 7 pH.  
Sennilega er hægt að þakka eldfjallaöskunni fyrir það.



        Mínar einföldu sölumannsleiðbeiningar:
• Sendinn jarðvegur

1. Blanda hrossataði til helminga við hann niður í 40 cm dýpt.
2. Í sendinn jarðveg vantar aðallega lífrænt efni.
3. Hrossatað lækkar sýrustigið ögn og það virðist duga.

• Mýramold.
1. Nóg af lífrænum plöntuleifum í henni og oft nógu súr.
2. Bæta framræslu og loftun með sand- eða vikuríblöndun.

• Rhododendron vill „mjúkan“ jarðveg, mikið lífrænt efni.
• Þær eru mjög nægjusamar.
• Áburðargjöf stillt mjög í hóf, minna er betra!
• 40 grömm blákorn á fermeter í maí og það er nóg.
• Áburðargjöf í 3-4 ár og svo sleppt eftir það.
• Laufi rakað saman að hausti og notað til að þekja beðið.



Fæst sjaldan í garðplöntustöðvum af því
það er mikið þolinmæðisverk að ala
rhododendron upp af fræi, bíða og
sjá hvað vex vel  og blómstrar.
Minnst 5 ára vinna fram til söluvöru og
í gróðurhúsi allan tímann.

Rhododendron oreodoxa var. fargesii
Skógarlyngrós

Ein
frost-
nótt! =>



‘P.J.Mezitt 
Elite’

Í júní 2009

Sama alparós 8. apríl 2010.
Hún er ekki dauð.
Þetta er svokallaður
vetrarlitur.  Hún grænkar
aftur um leið og hlýnar og
frost fer úr jörðu.



8. apríl 2010 eftir harðan frostakafla.

Um leið og hlánar aftur, breiða blöðin úr sér alheil.



Sé tegundin eða afbrigðið
af rhododendron ekki 
nógu sterk, kemur það
fljótt í ljós sem lafandi 
blöð, upprúlluð, og rétta
ekki úr sér.  Einnig ef 
haustkal verður, þá sjást
skemmdir strax.  Blaðendar 
eru orðnir brúnir eftir fyrstu
alvarlegu haustfrostin.
Þetta sést um leið og 
hlánar aftur.

Við innflutning og prófun á nýjum rhododendron efniviði sést á 2-3
árum, hvort hann er nógu sterkur í góðu skjóli og án vetrarskýlis!
“Hörkutólin” þola það, en hinar guggna strax.



Rhododendron ‘Cunningham’s White’ er sennilega sú auðveldasta til að byrja á.
Þessi planta var gróðursett árið 1996 í nakið beðið við suðurvegg og smárunnarnir
í kring sama sumar.  Hún þolir austan og suðaustan rokbeljandan og slagveður, en 
er í skjóli fyrir norðan frostþurrkandi vindum.  
Smárunnar virðast eiga vel við rhododendron sem næstu nágrannar, skýla þeim og 
samkeppni um næringu virðist ekki kvelja þær, enda nægjusamar.  



Blöð alparósa eru aðalskrautið 11 mánuði á ári.  
Blómgunartímabilið er um 1 mánuður, og ekki blómstra þær alltaf !

Í vetrarvisnum görðum er sígrænt blaðverk þeirra algjörlega 
ÓVIÐJAFNANLEGT.

Sumar skreyta sig að auki með litsterkri loðnu.

Rhododendron
‘Hydon 
Velvet’

Rhododendron
pachysanthum



Einu sinni var “postulínsbónað og 
straujað” moldarbeð  fyrir alparósir, en 
er núna grasivaxið beð.  Sígrænn runni 
sem var gróðursettur 1992,
Rhododendron pachysanthum, 
er orðinn sjálfala í beði, sem breyttist í 
villibeð 1997.  Fylgi maður aðferðum 
náttúrunnar og leyfir henni að ráða, má 
ýta undir  fjölbreytni og sjálfbærni.  



Rhododendron pachysanthum blómstrar og þroskar mikið af fræi.
Náttúruleg útbreiðsla hennar er ofan trjámarka á eynni Taiwan (Formósa)
fyrir ofan 3000-3200 m.h.y.s.  Frá 1992 hefur ekkert bitið á hana í Nátthaga.



Stundum á ég erfitt með að henda gömlum rhododendron,
sem hafa misst söluvænt útlit sitt.  Ég bókstaflega pota þeim
niður á björtum stöðum í skóginum í jarðveginn eins og hann er!
Jarðvegur hvað! Þær koma til, þrífast og blómstra........



Óli Njáls í Nátthaga og Kristian Theqvist frá Finnlandi vorið 2017.



Nátthagi 20. Maí 1990.



Nátthagi í ágúst 2010



Í ár bjóðast um 60 
tegundir og yrki af
 Rhododendron í

Nátthaga.



23. apríl 2018

Skógarlyngrós er ákaflega 
Hávaxin og berleggjuð.
Hér hafa greinar vaxið í gegnum
aðra lyngrós og vaxa upp hinum 
megin við hana.



Með góðri kveðju úr Nátthaganum.  Alparósin Baden-Baden.




