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Nieuwsbrief
Beste lezer

Na een eindeloos lange winter zijn we weer terug met enkele nieuwe artikels om het nieuwe seizoen in
gang te zetten. Buiten blijft het nog even afwachten of de vorst definitief het land uit is maar binnen kan
er natuurlijk al volop gezaaid worden. Eén van de artikels gaat dan ook over zaaien. Tevens willen we de
nieuwe leden van de nieuwsbrief welkom heten. De laatste weken ontvingen we vele nieuwe
inschrijvingen. Leuk om te zien dat onze artikels op prijs gesteld worden. Bedankt voor de interesse.  

Veel leesplezier!
La Palmeraie

De Sequoia succesvol zaaien
De Sequoia, of Mammoetboom, spreekt tot de verbeelding van velen.
Sommigen nemen als souvenir enkele zaden mee, maar het resultaat
is vaak teleurstellend. Omdat het kweken natuurlijk wel mogelijk is,
worden in dit artikel twee verschillende methoden besproken
waarmee wij zelf goed resultaat behaalden.
Lees meer

Kan ik mijn palmboom stekken?
In dit artikel gaan we dieper in op een veel gestelde vraag. Omdat palmen niet gestekt kunnen worden
laten we in een stappenplan zien hoe palmen die samen opgepot staan van elkaar gescheiden kunnen
worden. U zult zien dat dit ook een behoorlijke impact heeft op de groei van de palm.
Lees meer

Verzorging van bananenplanten 
Bananenplanten winnen steeds meer aan populariteit. Begrijpelijk want deze
omvangrijke groep van tropische planten geven zonder meer een exotische
uitstraling aan uw tuin of huiskamer. In dit artikel worden de basis aspecten omtrent
de algemene verzorging besproken.

 Lees meer

LA PALMERAIE, http://palmvrienden.net/lapalmeraie

La Palmeraie heeft u deze nieuwsbrief gestuurd omdat u bent ingeschreven. Om de nieuwsbrief steeds correct te
ontvangen raden we u aan om lapalmeraie@palmvrienden.net toe te voegen aan uw contacten. Indien u de
nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kunt zich hier uitschrijven.
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