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Nieuwsbrief
Beste lezer

Naar goede gewoonte ontvangt u onze nieuwsbrief omdat er weer nieuwe artikels zijn bijgekomen op
onze site. Daarbij is er inmiddels ook al het één en ander gekiemd. Bekijk dus zeker ook de pagina’s
“palmen” en “exoten” als u benieuwd ben naar het resultaat. Er staan tevens nog nieuwigheden op het
programma. Editie 5 van deze nieuwsbrief zal dan ook niet zo lang op zich laten wachten…

Veel leesplezier!
La Palmeraie

Palmen voor “dummies”
En groeit dat dan bij ons? Is de meest gehoorde reactie. Iedereen
kent de "kokosboom" maar wat weten we er eigenlijk echt van? Er
zijn wereldwijd zo'n 4000 verschillende soorten palmen bekend die
allen vallen onder de familie Palmae of Arecaceae (beide namen
worden gebruikt). De meeste palmen komen van nature voor in een
tropisch of subtropisch klimaat maar er zijn ook winterharde
soorten. Hierbij een inleiding in de wereld van palmen.
Lees meer

Zaaihandleidingen
Vanaf vandaag kun je op onze weblog een zaaihandleiding terugvinden voor palmen specifiek en een
zaaihandleiding voor Musa, Strelitzia en Yucca.
Lees meer

Verzorging van palmen
Er zijn veel verschillende soorten palmen. Deze vragen allemaal een eigen
specifieke verzorging afhankelijk van hun oorspronkelijke leefgebied. 
"Bezint eer ge begint" is misschien een goed devies voor het behalen van goede
resultaten. Bekijk eerst de noden van de palm. Kun je hieraan wel voldoen? Een
goed voorbeeld hiervan is de Cocos nucifera. Deze wordt zeer regelmatig voor
slechts enkele euro's aangeboden in bouwmarkten.
Lees meer

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

La Palmeraie heft 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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