
Azalky sú malé opadavé rastliny, ktoré patria do rodu rododendronov a klasické izbové druhy 

tohto kvetu sa neodporúčajú pestovať vonku po celý rok. Potreba tepla sa u azaliek odvíja od 

daného ročného obdobia a od súčasnej fázy, v ktorej sa kvet nachádza. Píše sa, že čerstvo po 

kúpe a zasadení azaliek je ich potreba chladu dosť vysoká, keďže najvhodnejšia teplota by sa 

mala pohybovať v intervale od 7°C do 16°C.V letných mesiacoch, počas plného rozkvetu, 

potrebuje rastlina viac tepla, čo znamená približne 18°C až 22°C a odporúča sa, aby sa teplota 

v miestnosti počas noci držala nad hranicou 15°C. Po nástupe jeseni a postupnom ochladzovaní 

by ste mali postupne azalky presunúť na mierne chladnejšie a dobre vetrané miesto. Orientačne 

by sa teplota mala pohybovať 5°C až do 15°C – môžete sa tiež riadiť farbou púčikov – čím sú 

farebnejšie, tým môže byť teplota vyššia. Azalky sú rastliny, ktoré sú pomerne náročné na 

polievanie, určite si treba dávať pozor, aby zemina nevyschla a zároveň dávkovať vodu tak, aby 

ste kvet „nepreliali“. Ak nedokážete odhadnúť správny objem vody „od oka“, tak sa odporúča, aby 

stedvakrát do týždňa naliali vodu do misky pod kvetináčom, počkali nejakú chvíľku pokým sa 

zemina a korene napijú a prebytočnú vodu vylejte. Ak nebudete zalievať týmto spôsobom, tak 

kvetinu polievajte každý deň, respektíve každý druhý. Záleží od momentálnej vlhkosti zemín  
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