Rhododendrongrond
Heicom is producent van bodemverbeteraars en substraten waarmee de meest uitdagende
omgevingen - zoals steden, parken en sportvelden - groen worden en blijven.
Vergroening van de omgeving verbetert de kwaliteit van het samenleven. Het is onze missie
om steden, parken en sportvelden echt groen te houden, door de kwaliteit van de bodem
te verbeteren en de natuur in zijn kracht te zetten.

op goede gronden een gezonde groei

Rhododendrongrond
Onkruidarm product

Rhododendrongrond is een kant en klaar eindproduct. Het hoeft
niet gemengd te worden met de bestaande grond. Er kan dus
direct in geplant worden. Rhododendrongrond is onkruidarm en
heeft een hoog organisch stofgehalte met de juiste pH.
De Rhododendron is een wintergroene bloeiende heester. De
plant heeft zich erg populair gemaakt dankzij haar prachtige

Specificaties

Rhododendrongrond

Organische stof

7 - 10 %

Zuurgraad pH

4 - 5,5

Lutum

< 5%

M50-cijfer

> 200 mµ

Vochtgehalte

< 50

Gradatie

0 - 15

Wij leveren dit product op aanvraag met de meest recente analyse.

bloemen. Rhododendrons worden twee meter hoog en groeien
dertig centimeter per jaar. Rhododendrons zijn er in vele kleuren
en lenen zich uitstekend voor gemengde hagen. Rhododendrons
zijn redelijk veeleisend wat betreft grondsoort en waterbehoefte,
maar wel heel makkelijk te onderhouden.
Rhododendrongrond wordt onder het RAG keurmerk geleverd,
hierdoor heeft de klant zekerheid dat Rhodondendrongrond 100%
vrij is van exotische onkruiden, zoals de Japanse Duizendknoop.
De Japanse duizendknoop, een hardnekkige plant, is de laatste
jaren in Nederland flink in opmars. De plant is moeilijk te
verdelgen en juist daarom is het belangrijk om groei van deze
plant te voorkomen.
Heicom streeft naar kwalitatief hoogwaardige producten, die
voldoen aan de wettelijke milieueisen. Rhododendrongrond
wordt geleverd volgens BRL-protocol 9335-4.

De voordelen van Rhododendrongrond
✓ Juiste pH
✓W
 aterdoorlatend
✓ V rij van onkruid
✓G
 oede beluchting
✓ V rij van verontreiniging
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✓H
 omogeen van structuur
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✓G
 emakkelijk te verwerken
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