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Rhododendron 'Red Jack'
Rododendron
De felrode bloei van deze Rhododendron is zeer opvallend in mei. Hij bloeit
met grote bloemtrossen. Deze soort groeit tot ongeveer 140 centimeter hoog.
De plant is wintergroen en heeft een groot langwerpig matgroen blad.Hij heeft
graag een zonnige tot halfbeschaduwde standplaats.'
Rhododendron is een zeer groot plantengeslacht met 800 soorten en
daarbinnen duizenden cultuurvari‰teiten. Van laagblijvende dwergazalea's
tot enorme wintergroene struiken van wel tien meter hoog. De
rhododendronsoorten zijn oorspronkelijk vaak bosplanten uit de gematigde
streken en gebergten op het Noordelijk halfrond. Er bestaan soorten voor
schaduwrijke of zonnige plaatsen. Voor de meeste rododendrons moet de
grond echt zuur zijn (pH-waarde 4,5 tot 5,8), anders krijgt u geen bloemen. U
kunt de bodem verzuren door bij de aanplant turf in de bestaande grond te
vermengen. Verder is het ook aan te raden om elk jaar rhododendronmeststof
toe te dienen zodat dat de plant zijn gezonde groei en uitbundige bloei blijft
behouden. In het voorjaar bloeien ze zeer uitbundig met grote gekleurde
bloemen, wat mooi contrasteert met het donkergroene blad. Als je tenminste
nog blad ziet.
De rododendron houdt van een vochtige bodem. Zorg er daarom voor dat de
bodem niet uitdroogt. Een goede voorzorgsmaatregel is te mulchen in de
herfst. Snoei bij rododendrons is onnodig en niet gewenst. U kunt indien
gewenst wel de uitgebloeide bloemen verwijderen na de bloei.
Bedekking van de bodem tegen uitdrogen is zoals gezegd belangrijk en om
de luchtvochtigheid rondom de struik te bevorderen levert beplanting met
andere laagblijvende planten daar een goede bijdrage aan. Varensoorten,
lelies, Geranium macrorrhizum, dovenetel of longkruid of gevlekt longkruid zijn
bijvoorbeeld planten die goed in combinatie met rododendron kunnen
groeien.
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Kenmerken
Bloemkleur

Karmijnrood

Bloeiperiode

mei

Bladkleur lente

Groen

Bladkleur zomer

Groen

Bladkleur herfst

Groen

Bladkleur winter

Groen

Winterbeeld

Wintergroen

Schorskleur

Bruin

Groeikracht

Matig

Hoogte volgroeide
plant

1.40 m

Standplaats

Zon - Halfschaduw

Aantal per vierkante
meter

1

Aantal per lopende
meter

1

Snoeiperiode

Na de bloei

Te gebruiken
potgrond

Bodemverbeteraar
heideplanten

Aanbevolen
plantvoeding

Organische meststof voor
hortensia’s,
rhododendrons

Gebruikswaarde

Alleenstaand Borderbeplanting Vakbeplanting
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Fotogalerij

Aalterbaan 234b
9990 Maldegem

Tel.050 712 221
E-mail: info@belleplant.be

