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RHODODENDRON
i danske haver

RHODODENDRONS FØLGEPLANTER:

INDMELDELSE:

Rhododendronbedet kan holdes blomstrende
i hele sæsonen fra marts til oktober ved
at vælge de rhododendron, der blomster på
forskellige tidspunkter af året.
Man kan yderligere plante andre surbundsplanter ind mellem rhododendronerne,
der giver bedet en ekstra spænding.
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Trillium
Cypripedium (haveorkideer)
Arisaema
Helleborus (Juleroser, pInseklokker)
Diverse lyngplanter
Primulaer
Liljer
Alpine planter af forskellig art
Blåbær, tranebær, skovbundens bærbuske

Rhododendronforeningen +
American Rhodo dendron Society

Medlemsskab B
Rhododendronforeningen

Medlemskab kan også opnås
ved henvendelse
til foreningens kasserer på:
TLF: 70 26 51 91
Info@rhododendron.dk

www.rhododendron.dk

Hvis der ønskes træer i bedet, så er cornus,
acer og magnolia også velkomne gæster.
Trier Design

www.rhododendron.dk

HVAD ER EN RHODODENDRON?
Rhododendronplanten kan variere meget i
størrelse - lige fra uanselige krybende buske
til meterhøje træer, buske med meget små
blade til meget store blade.
Alle – uanset størrelse - fyldt med fantastiske
blomster.
Rhododendron har i modsætning til mange
andre planter mere end én “blomstringsperiode”. Den første blomstringsperiode er
selvfølgelig selve blomstringen med et spil
af mange farver og blomsterstørrelser. Den
anden blomstringsperiode er den fantastiske
nyvækst, hvor farverne changerer over hvid til
rustrød. Nyvæksten på nogle af planterne er
dækket med en meget fint fløjlsagtig belægning (indument) så bladene er meget behårede
på over- så vel som underside af bladet.
Endelig kan man glæde sig over de planter,
der får fine høstfarver og de planter, der står
med fine stedsegrønne,
forskellig formede blade i et spil af grønne/
blålige farvenuancer hele vinteren
igennem.

Derudover skal det medtages at rhododendron
findes som “VILDARTER” og “HYBRIDER”,
der dyrkes specielt med henblik på blade,
blomsterfarver med mere.

EN RHODODENDRON-HAVE..
En have med rhododendron eller et bed
med rhododendron, er den nemmeste have
at passe, da den aldrig skal hakkes.
Som medlem af foreningen kan du få råd
og vejledning af foreningens medlemmer
omkring pasning og dyrkning og etablering
af rhododendronbede.
Rhododendronforeningen (RF) startede i 1973
som en afdeling af American Rhododendron
Society (ARS) med det formål at udbrede
interessen for dyrkning af rhododendron i
Danmark.
I dag råder foreningen over to rhododendronplantesamlinger:
• Gammel Kjøgegaard
• Geografisk Have i Kolding
Her nyder foreningens medlemmer hinandens
selskab i forbindelse med vedligeholdelse af
plantesamlingerne.
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Møder
Rejseberetninger
Plantemarkeder
Åbne haver (gratis)
Podekurser
Stikkekurser
Frøformering
Plantekendskab
Forskellige dyrkningsmetoder
Dyrkning af følgeplanter
Udflugter
Fælles ture til ud- og indland
Personlig mentor
Foreningsblad 4 gange årligt
Socialt samvær

Meld dig ind her: www.rhododendron.dk

