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Nieuwsbrief
Beste lezer
Ook deze editie beginnen we graag met het verwelkomen van de nieuwe leden. Het is ongelooflijk om te
zien hoe het bezoekersaantal op onze site maar blijft toenemen, de vele positieve reacties maken het
daarbij extra leuk. Bedankt daarvoor!
Aansluitend op de extreme droogte van de laatste maanden is deze editie vooral gewijd aan water. Zeer
vaak blijkt de watergift bij exoten toch een punt van twijfel. Het eerste artikel spitst zich vooral toe op de
watergift en alle factoren die hierbij een rol spelen. Het volgende artikel geeft tips omtrent de
luchtvochtigheid.
In de tussentijd is de site zelf ook enigszins aangepast. De hoofdpagina’s ‘palmen’, ‘bananen’ en
‘exoten’ geven nu eerst basisinformatie en directe links naar de verschillende rubrieken. De eigen
collectie is natuurlijk ook nog steeds te raadplegen maar nu op onderliggende pagina’s. Voor de
gelegenheid hebben we daar ook een heel aantal nieuwe foto’s toegevoegd.
Daarnaast is het sinds kort ook mogelijk om via het contactformulier een afbeelding mee te sturen.
De weersvoorspelling rechtsboven in beeld werd beperkt tot de Buienradar. De overige voorspellingen
waren immers niet altijd correct en werden bovendien niet juist weergegeven op sommige smartphones.
Op de wallpaper-pagina is er een mooie achtergrond van een Tetrapanax bijgekomen en ook de
exotentuinen-pagina is weer een schitterende tuin rijker.
Verder ontdekt u in deze editie nog tips over het opsturen van planten en sluiten we naar goede gewoonte
af met enkele tips.
Veel leesplezier!
La Palmeraie

Hoeveel water mag ik mijn palmboom of bananenplant
geven?
Het is zonder twijfel de vraag die ons het meest gesteld wordt.
Of het nu gaat om palmen of om bananenplanten, er heerst toch vaak heel
wat onzekerheid over de juiste dosis wanneer het de watergiften aan gaat.
Daarom leek het ons nuttig om een speciaal artikel te wijden aan dit item.

Lees meer

Is de luchtvochtigheid voor de palm te laag? Zo opgelost!
Van nature komen veel van de palmen die wij als kamerplant gebruiken
uit tropische of subtropische gebieden. Qua gemiddelde temperatuur
voldoet een huiskamer dan ook prima aan de vereisten. De

luchtvochtigheid vormt veelal een veel groter probleem. In dit artikel
bespreken we hoe dit probleem eenvoudig kan worden aangepakt.

Lees meer

Hoe kan ik een plant (laten) versturen met de post?
Exotische planten vormen nog niet altijd een standaard onderdeel van
het aanbod van het lokale tuincentrum. Of misschien is dat juist wel
leuk. De zeldzaamheid maakt het bezitten van die ene plant extra
speciaal. Wanneer je op zoek bent naar een specifieke plant vormt
afstand dan ook al snel een hindernis. Natuurlijk kunt u wachten tot
één van de grote plantenbeurzen, maar opsturen is natuurlijk ook een
mogelijkheid. In dit artikel geven we alvast enkele tips voor zowel de
liefhebber die wil aankopen als voor diegenen die zelf wil verzenden!
Lees meer

Tips voor de zomer
De droogte van de laatste maanden zorgt ervoor dat er veel gesproeid moet worden. Want ook exoten
hebben natuurlijk water nodig. Sommige planten zoals bananenplanten lusten juist heel veel water.
Zeker op dagen met veel wind. Het voordeel van de droogte is dat onkruid grotendeels uitblijft en dat
ook het grasveld niet vaak gemaaid hoeft te worden. Zo blijft er dus ook nog voldoende tijd over om te
genieten. Want stilletjes aan heeft de tuin weer zijn volledige vorm aangenomen en staan de meeste
planten mooi in bloei.
Verspenen en verpotten
De meeste zaaiprojecten die tijdens de winter werden opgestart zullen inmiddels al heel wat zaailingen
opgeleverd hebben. Tijdens de zomermaanden kunnen de zaailingen prima verspeend worden. Zo
kunnen ze nog heel wat maanden groeien voordat het seizoen weer afgelopen is. Hoe u te werk gaat,
leest u in het artikel “Een palmzaailing verspenen in 7 stappen”. Planten die ondertussen uit hun pot
gegroeid zijn kunnen verpot worden. De handleiding “Een palm verpotten in 8 stappen” kan hierbij
helpen.
Aanplanten
Voor diegenen die ondanks het mooie weer toch druk in weer blijven met het aanplanten, is het
belangrijk om vooral veel water te geven gedurende de eerste periode. Zo kan de plant toch voldoende
water opnemen tijdens de periode van aanpassing aan de nieuwe standplaats. Voor het aanplanten van
een palm in volle grond biedt de handleiding “Hoe moet ik een palm in volle grond aanplanten?” alvast
enkele tips.
Bijeenkomsten
Ook in de zomermaanden gaan er heel wat verschillende plantenbeurzen door. Zondag 19/06 komen een
aantal leden van het Palmvrienden forum samen bij FC Plants te Ardooie (België). Traditioneel worden
er weer heel wat planten onderling geruild, verkocht etc. Van 15/07 tot 24/07 vindt de 18e editie van
Bloem & Tuin plaats. Dit tuinevenement gaat door in Nuenen (Nederland)
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