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Nieuwsbrief
Beste lezer

Het is al weer eventjes geleden dat we weer nieuwe artikels hebben kunnen aankondigen, maar nu is het
dan toch eindelijk weer zover. Buiten de plantbeschrijvingen van één bananenplant en twee palmen
hebben we ook een lezerservaring gepubliceerd. Indien u ook ervaringen met ons wilt delen zijn deze
natuurlijk altijd welkom! Een e-mail sturen volstaat. Zelf zijn we ook steeds bezig met het uittesten van
andere technieken die uitgebreid in een artikel besproken zullen worden wanneer ze succesvol blijken te
zijn.

Veel leesplezier!
La Palmeraie

Chamaerops humilis
Ongetwijfeld één van de meest populaire palmen in ons klimaat. Hij wordt in
vrijwel ieder tuincentrum en zelfs bij sommige bloemisten te koop aangeboden
en met reden! Deze schitterende palm is prima geschikt voor ons klimaat. Hij
blijft in eerste instantie klein waardoor hij ook voor de kleinere tuin geschikt
is.  Bovendien kan hij ook prima in pot gehouden worden. En op de koop toe is
hij behoorlijk winterhard.
Lees meer

Musa sikkimensis
Deze bananenplant is prima geschikt voor de aanplant in
volle grond. Net als de Musa basjoo kan hij goed tegen
vorst maar bovendien zijn de banaantjes eetbaar.
Daarnaast kan hij ook prima zelf gezaaid worden. De
bladeren, die aan de onderzijde prachtig rood kleuren,
zijn meer bestand tegen de wind dan de bladeren van de
basjoo.
Lees meer

Cocos nucifera 
De Kokospalm is waarschijnlijk één van de meest bekende palmen.
Hij wordt veel verkocht maar houden het wegens gebrek aan de
juiste verzorging maar zelden langer vol dan enkele maanden. In
deze palmbeschrijving worden naast de algemene eigenschappen
van deze palm ook de verzorging en het gebruik beschreven. Zoals
altijd, aangevuld met mooie foto’s. 
Lees meer

 

Cocos nucifera zaaien: de ervaring van een lezer 
Palmzaden zaaien wordt steeds vaker gedaan. Het zaaien van een kokosnoot echter maar zelden. Toch is
het prima mogelijk. Eén van onze lezers kweekte zijn eigen kokospalm en liet ons weten hoe. In dit
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artikel ontdekt u hoe hij te werk is gegaan.
Lees meer

Aanvullingen op de site 
Het artikel EHBO-gids voor palmen werd recent aangevuld
met enkele nieuwe aandoeningen. Ook werden er weer
enkele nieuwe wallpapers toegevoegd. 

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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