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Nieuwsbrief
Beste lezer

Het seizoen lijkt nu toch echt van start te zijn gegaan. Doordat het ’s nachts ook niet meer zo sterk
afkoelt kunnen veel terrasplanten ook weer naar buiten. Ook is dit het ideale moment voor het aanplanten
van de exoten in volle grond. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer hierover. Tevens hebben we een
nieuw artikel over de Trachycarpus voor u in petto, net als een nieuwe plantbeschrijving.

Veel leesplezier!
La Palmeraie

Hoe moet ik een palm in volle grond aanplanten?
Het voorjaar is de ideale gelegenheid om uw palm in volle grond
aan te planten. De grond is inmiddels voldoende opgewarmd en
uw palm heeft zo heel het seizoen om zich aan te passen aan zijn
nieuwe standplaats om voldoende sterk de volgende winter te
kunnen trotseren. In deze handleiding tonen we u stap voor stap,
aan de hand van duidelijke foto’s, hoe u het best te werk gaat.
Lees meer

Lijst Trachycarpus-soorten
Dankzij zijn interessante eigenschappen is de Trachycarpus zonder twijfel
één van de meest populaire palmen in onze tuinen. Hij is immers zeer
winterhard, groeit relatief snel vergt weinig verzorging en is bovendien nog
eenvoudig zelf te kweken. Niet voor niets wordt hij dan ook steeds vaker te
koop aangeboden. Meestal betreft het de Trachycarpus fortunei ook al
gebruikt men nog veel zijn oude naam. Maar ook de Trachycarpus fortunei
‘Wagnerianus’ is aan een opmars bezig. Omdat het geslacht Trachycarpus
veel soorten en variëteiten bevat maakten wij een overzicht.
Lees meer

Strelitzia reginae 
De plantbeschrijving gaat deze keer over de Strelitzia reginae, oftewel, de
Paradijsvogelbloem. Deze prachtige exoot spreekt tot de verbeelding van
velen. Naast de eigenschappen en de verzorging brengen we natuurlijk ook de
plant in beeld van zaadje tot volwassen exemplaar. 
Lees meer

 
 

Veranderingen aan de site 
Sinds kort is de “webshop” pagina niet langer beschikbaar. Indien u bepaalde planten zoekt kunt u ons
natuurlijk nog steeds contacteren via de contactpagina. Indien wij planten in de aanbieding hebben laten
we u dat natuurlijk ook weten via de nieuwsbrief. Ook zijn de rubrieken rechts in beeld opgefrist, om het
zoeken naar artikels te vereenvoudigen. Daarnaast wordt de nieuwsbrief niet langer verzonden als PDF
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document maar kunt u deze vanaf nu direct lezen vanuit uw mailbox. Indien u problemen ervaart bij het
lezen laat het ons zeker weten!
Bezoek de website

 

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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