
  Marzymy, aby proces tworzenia szlaku stał się
udziałem zarówno Urzędu Miasta Racibórz, jego
jednostek, innych instytucji publicznych mających
siedzibę na terenie miasta, a przede wszystkim samych
mieszkańców. Zwracamy się do Państwa z propozycją,
by w roku 2022 w naszym mieście pojawiło się jak
najwięcej krzewów, które w przyszłości stworzą piękny
kwitnący szlak. Najbardziej zależy nam na tym, by
rośliny te cieszyły wszystkich mieszkańców i turystów,
a zatem pojawiały się w miejscach dostępnych
powszechnie.  Chcielibyśmy, by były  widoczne zarówno
z chodnika jak i z ulicy. 

Stwórz z nami raciborski szlak azalii i różaneczników

   Arboretum Bramy Morawskiej przygotowało dla Państwa specjalistyczny poradnik, który
pomoże Państwu dobrać odpowiednie rośliny do warunków panujących na wyznaczonym
przez Was miejscu, w którym rośliny mają być posadzone. 

 jjZachęcamy, by o zrealizowanych nasadzeniach (miejsce i gatunek) informowali nas
Państwo mailowo (promocja@um.raciborz.pl). W przyszłości sporządzimy mapę szlaku i
będziemy go promować wśród gości odwiedzających Racibórz. Niech azalie i różaneczniki na
stałe zagoszczą w krajobrazie naszego miasta!

Dawid Wacławczyk, Wiceprezydent Miasta Racibórz

   Na Teneryfie podziwiać możemy szlak kwitnących migdałowców, Cieszyn ma swój szlak
kwitnącej magnolii, a Racibórz ma szansę zasłynąć ze szlaku azalii i różaneczników.
Przeprowadziliśmy już pierwsze nasadzenia tych pięknych, ozdobnych krzewów. Plan na
kolejne jest już gotowy. Aby jednak to nowe przedsięwzięcie Miasta Racibórz i Arboretum
Bramy Morawskiej zakończyło się pełnym sukcesem liczymy na Państwa udział. Dlatego
apelujemy! Planując nowe nasadzenia przy swoich posesjach wybierzcie azalie i różaneczniki.
Sprawmy wspólnie, aby stały się one wiosenno - letnim wyróżnikiem Raciborza.

   Wychodząc naprzeciwko nowym trendom ekologicznym i estetycznym, a także aspiracjom
samych mieszkańców oczekujących życia w pięknym i zielonym otoczeniu, zamierzamy
wzbogacić naszą miejską przestrzeń w oryginalny, kwitnący szlak. Te zjawiskowo kwitnące,
różnokolorowe, nieco egzotyczne i zielone przez cały rok rośliny staną się ozdobą skwerów,
zieleńców, zabytków i ulubionych traktów spacerowych raciborzan.

Różanecznik w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu
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RÓŻANECZNIKI AZALIE

liście skórzaste i zimozielone
liście miękkie i lekko owłosione, opadające 

na zimę lub częściowo zimozielone

pielęgnacja zimą: należy je dobrze nawodnić 
jesienią, ponieważ nawet w zimie tracą wodę 

przez liście, służy im miejsce osłonięte

pielęgnacja zimą: dobrze znoszą nawet 
silne mrozy, jednak nie tolerują mroźnych 

wiatrów, więc powinny rosnąć w 
osłoniętym miejscu

stanowisko ocienione stanowisko słoneczne lub półcień

Klasa: Magnoliopsida

Nadrząd: Asteranae
Rząd: Ericales
Rodzina: Ericaceae
Rodzaj: Rhododendron

Rodzaj Rhododendron obejmuje ponad tysiąc
gatunków. Z uwagi na zdolność do łatwego
krzyżowania, udało się wyhodować wiele tysięcy
odmian uprawnych tych krzewów. Mimo, że rodzaj
Rhododendron obejmuje zarówno różaneczniki,
jak i azalie, w ogrodnictwie stosuje się ten utarty
podział niesystematyczny z uwagi na różnice
morfologiczne i nieco inne wymagania.

SYSTEMATYKA:

WYMAGANIA:

Zarówno azalie, jak i różaneczniki nie tolerują przycinania, należy więc od początku
zaplanować więcej miejsca w zależności od odmiany, nawet jeśli rozmiary sadzonki są
mniejsze niż docelowa wielkość krzewu. Młode rośliny trzeba zabezpieczać przed mrozem
agrowłókniną lub słomą, wcześniej obficie podlewając.

Różanecznik  w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu



RÓŻANECZNIKI AZALIE

Calsap
Catawbiense Grandiflorum

Cunningham’s White
Germania

Helsinki University
Nova Zembla

Pearce’s America Beauty

Feuerwerk
Geisha Orange
Golden Sunset

Homebush
Persil

 

Podobnie jak wszystkie rośliny wrzosowate,
azalie i różaneczniki  wymagają  podłoża o
kwaśnym odczynie z dużą ilością próchnicy.
Można zakupić gotowe podłoże do tego
typu roślin lub  samemu  przygotować  je 
 w następujących proporcjach: kwaśny torf
- ziemia liściowa - przekompostowana kora
sosnowa 2:1:0,5. Można też domieszać
trochę piasku. Należy wykopać i napełnić
tak  przygotowanym  podłożem dół o
szerokości i głębokości około 1 metra. 
W kolejnych sezonach powinniśmy
podsypywać rośliny kwaśnym torfem, by
dbać o stałe niższe pH gleby.

PODŁOŻE:

POLECANE ODMIANY:

Warunkiem udanej uprawy jest stała wilgotność podłoża, należy więc podłoże wokół rośliny
wyściółkować korą i w okresach suszy regularnie podlewać.
Warto również wokół większych azalii i różaneczników posadzić mniejsze rośliny z rodziny
wrzosowatych. Po pierwsze mamy już przygotowane odpowiednie podłoże, po drugie - po prostu
dobrze to wygląda.

Różaneczniki w swoich optymalnych warunkach rozwoju nad Stawem Żabim
w Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu

Rabata azaliowa 
w jednym 
z raciborskich 
ogrodów

Różanecznik 'Cunningham’s White' Różanecznik 'Helsinki University' Różanecznik 'Calsap'


