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Nieuwsbrief
Beste lezer

Met de zomer voor de deur staat deze nieuwsbrief volledig in het teken van de bananenplant. Dé
tropische plant bij uitstek. De Musa, zoals hij officieel heet, bestaat in veel soorten en variëteiten. Het
meest gekend bij de liefhebbers is de Musa basjoo. In de plantbeschrijving van deze editie leest u
daarover meer. Verder hebben we een nieuwe handleiding, een nieuwe wallpaper en aanvulling in de
webshop voor u in petto!

Veel leesplezier!
La Palmeraie

Musa basjoo
Een bananenplant in de volle grond met ons klimaat, kan dat? Absoluut! De
Musa basjoo of Japanse vezelbanaan zoals hij in het Nederlands heet, is zelfs
bestand tegen vorst. Mede daardoor vinden we hem steeds vaker terug in het
tuincentrum én in de West-Europese tuinen. Met zijn imposante frisgroene
bladeren, zijn snelle groei en de gemakkelijke verzorging is het de perfecte
plant om uw tuin die echte tropische uitstraling te geven.
Lees meer

Hoe stek ik een bananenplant?
In deze handleiding wordt op zeer eenvoudige wijze, stap voor stap uitgelegd hoe de uitlopers van
Musa’s gestekt kunnen worden. Ook deze handleiding is voorzien van begeleidende illustraties. 
Lees meer

Nieuwe wallpaper
Volledig in thema werd ook de wallpaperpagina aangevuld met een
schitterende foto van de Musa basjoo. Zoals steeds is de foto
beschikbaar in standaard en breedbeeld formaat. Beiden met een hoge
resolutie voor een kwaliteitsvolle weergave. Installeer hem nu en
creëer zo het ultieme zomergevoel. 
Bekijk hem nu

Nieuw in de webshop
Aloë vera, Adjoema peperplantjes, Ravenala madagascariensis (beperkt aanbod!)
Bezoek de webshop

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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