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Nieuwsbrief
Beste lezer

Voor de exotenliefhebber staat er een drukke periode voor de deur. Het najaar staat namelijk synoniem
voor alle voorbereidingen voor een geslaagde overwintering van uw planten. Mede door de vele vragen
over dit onderwerp hebben we daarom speciaal een artikel geschreven over de winterbescherming van
uw bananenplant. In een volgende editie zal ook het overwinteren van palmen aan bod komen. 
Tevens hebben we ook weer twee nieuwe plantbeschrijvingen voor u in petto.

Veel leesplezier!
La Palmeraie

Hoe bescherm ik mijn bananenplant in de winter?
Op het internet zijn al tal van artikels verschenen over het beschermen van een
bananenplant tijdens de winter. Maar vaak gaan deze artikels enkel over het
inpakken als winterbescherming. Om een vollediger beeld te geven over de
mogelijke overwinteringmethoden hebben we ze allemaal voor je opgelijst. Zo kun
je zelf kiezen welke methode voor jouw plant het meest geschikt is.
Lees meer

Strelitzia nicolai 
De Witte paradijsvogelbloem, ofwel de Strelitzia nicolai en familielid van de
gewone Paradijsvogelbloem (Strelitzia reginae) is een stuk imposanter. Door
de sierlijke waaiervorm lijkt hij bovendien sterk op de Ravenala
madagascariensis. Zoals altijd, worden niet alleen de eigenschappen en de
verzorging toegelicht, maar zorgen de foto’s voor een goed beeld van zaailing
tot volwassen plant.
Lees meer
De Strelitzia nicolai is tevens terug te vinden in onze webshop! 
Bezoek de webshop

Phoenix roebelinii
Deze prachtige Dwerg dadelpalm wordt vaak te koop aangeboden, maar wat is eigenlijk de juiste
verzorging, hoe ziet een groter exemplaar eruit,..? In deze beschrijving ontdekt u het allemaal. 
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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