Platycodon
(Ballonbloem)
De Nederlandse naam voor het vasteplantengeslacht Platycodon is ballonbloem of ballonklokje en dat terwijl de naam
Platycodon eigenlijk ‘plat klokje’ betekent. Dat lijkt een tegenstelling, maar is het niet.

Verzorgingstips
Plant Platycodon in voedzame, goed doorlatende en diep losse grond (de penwortel moet goed kunnen uitgroeien).
Kies een zonnige tot lichtbeschaduwde groeiplek en laat de planten met rust als je ze eenmaal hebt geplant.
half zon / schaduw
niet eetbaar
binnen en buitenplant
regelmatig water

Bloei/herbloei
Ballonklokjes (Platycodon) zijn prachtig bloeiende (juni-augustus) vaste planten met blauwgroen blad en grote, vrij
platte klokjesbloemen in blauwe, roze of witte tinten. In knop lijken de bloemen op ronde, opgeblazen ballonnetjes.
Platycodon’s groeien graag in diep losse, goed doorlatende, voedzame grond in zon tot lichte schaduw.

Verkrijgbaar in de winkel
• juni
• juli
• augustus

Herkomst
Deze niet-wintergroene vaste plant groeit in de natuur op de noordelijke eilanden van Japan en in Noord-China op
grazige, open berghellingen, waar de omstandigheden wel iets weg hebben van laaggelegen Alpenweiden.
• China
• Japan

Waar u op moet letten
Schoon het afgestorven loof in het voorjaar op. Geef tijdens langdurig droge periodes voldoende water en in het
voorjaar een goede, organische basisbemesting. Voor de rest is het alleen maar genieten van de prachtige bloemen
van deze planten.

Bijzonderheden
De plant heeft iets heel bijzonders: als de prachtige bloemen bloeien zijn dat inderdaad platte klokjes, maar in knop
zijn het net ballonnetjes. Die zijn dik en gevuld met lucht. Waarom dat zo is, weet niemand. Een verklaring zou
kunnen zijn dat die lucht een isolerende, beschermende functie heeft. Deze plant is trouwens ook om andere redenen
bijzonder. Het is een van de weinige geslachten waarvan maar één soort bekend is: Platycodon grandiflorus, ofwel
het platte klokje met de grote bloemen. Om de een of andere reden doet deze plant, als hij bloeit, veel mensen aan
gentianen denken, maar hij is ingedeeld bij de familie van de klokjesbloemen, de Campanulaceae.

Weetjes
Die penwortel bij de wat oudere planten laten zich moeilijk verplanten. De meeste wortelgewassen houden daar niet
van.
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