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Nieuwsbrief
Beste lezer

Welkom aan de nieuwe leden! Het doet ons plezier om nog steeds zeer regelmatig nieuwe leden te
mogen verwelkomen. Daarnaast ontvangen we ook regelmatig vragen per e-mail. Omdat deze informatie
ook nuttig kan zijn voor andere lezers hebben we besloten om van deze adviezen nieuwe artikels te
maken. In deze nieuwsbrief leest u er alvast meer over. En omdat de herfst ook alweer voor de deur staat
hebben we ook nog wat tips voor u voor komend najaar.

Veel leesplezier!
La Palmeraie

Help! Mijn palmboom gaat dood
Regelmatig ontvangen we vragen van bezorgde liefhebbers
over de gezondheidstoestand van hun palm. En ook al blijft
het altijd moeilijk om de juiste oorzaak te bepalen (zeker
louter op basis van een uitleg) helpen we u steeds met alle
plezier een eind op weg. Omdat het toch veelal dezelfde
zaken zijn die terugkeren, hebben we deze vastgelegd in dit
artikel.
Lees meer
 

Hoe behandel ik speerrot?
Niet alleen de lage temperatuur maar vooral vocht zorgt ervoor dat elke winter
weer heel wat palmen te kampen krijgen met speerrot. Bij deze aandoening
worden de speren (het samengevouwen nieuwe blad in het hart van de palm)
dor en kunnen ze met weinig moeite los getrokken worden. De onderkant is
hierbij week en rot. Dit hoeft echter niet het einde van uw palm te betekenen. 
Lees meer

Palmen met een kleikluit 
Bij de aankoop van een palm is het aangeraden om de algemene conditie van de plant te controleren.
Niet alleen het blad moet hierbij nagekeken worden, de wortels vormen een minstens zo belangrijk
aandachtspunt.
Lees meer

AGENDA: Ruilbeurs Canna-Banana 
Op 31 oktober gaat opnieuw de
exotenruilbeurs door. Net als de
voorgaande jaren opent Canna-
Banana te Putte (België) zijn
deuren voor vele liefhebbers van
exotische planten. Een groot
deel van de winkelruimte is
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gevuld met standjes van
hobbyisten, tevens is ook de
overdekte privé tuin te
bezichtigen. Natuurlijk kan er
niet alleen geruild worden, de
planten kunnen ook gewoon
worden aangekocht. Op deze unieke beurs vindt u vast die plant waar u al zo lang naar op zoek bent. Het
is natuurlijk ook de plek bij uitstek om andere gepassioneerde liefhebbers te ontmoeten.
Website Canna-Banana

Tips voor het najaar 
Voor exotenliefhebbers is de zomer van 2010 een tegenvaller geweest. De winter duurde immers
eindeloos lang en nu lijkt het al enkele weken herfst. Echt spectaculaire groeiresultaten waren dan ook
eerder zeldzaam. Desondanks moet er toch alweer nagedacht worden over komende winter. Hoe worden
de planten het best beschermd? Welke moeten naar binnen en wanneer? Genoeg zaken om over na te
denken.
 
Onze artikels over de winterbescherming van palmen en de winterbescherming van bananen kunnen u
hierbij vast helpen.
 
Zaaibakken
Verder kunnen de zaaibakken leeggemaakt worden. De temperaturen liggen nu immers te laag voor de
kieming en bovendien zijn de donkere wintermaanden niet ideaal voor jonge zaailingen. De zaden die
nog goed zijn kunnen worden gerecupereerd. Maak ze schoon en geef ze na het opdrogen een plaatsje in
de koelkast. Begin volgend jaar, wanneer de omstandigheden gunstiger zijn, kunt u ze opnieuw zaaien.
 
Bestrijden varenrouwmug
Over een kleine maand, afhankelijk van de temperaturen,
mogen er weer heel wat planten naar binnen. Dit gaat meestal
gepaard met een kleine plaag van zwarte vliegjes in huis; de
varenrouwmug. Mix daarom nu alvast enkele plukjes tabak
door de bovenlaag van de potgrond. De plant zal hier geen
hinder van ondervinden maar de vliegjes en andere zuigende
insecten gaan wel dood.
 
Vermeerderen
Het najaar staat ook in het teken van planten vermeerderen. Vele planten dragen nu zaden die verzameld
kunnen worden en er kunnen stekjes worden genomen van de vaste planten bij wijze van back-up. Bij
de bananenplanten kunnen er uitlopers worden afgestoken om deze apart op te potten. Zo kunnen deze
nog voldoende wortelen voor het begin van de winter.
 
Koopjes
Doordat de exotenliefhebbers en kwekers bezig zijn met de voorbereidingen voor de winter is het najaar
ook de periode om goede koopjes te doen. Om ruimte te sparen in de winterverblijven worden veel
planten nu extra voordelig aangeboden.
 
Bezoek de website
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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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