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Nieuwsbrief
Beste lezer
In deze tijd van het jaar houdt nog maar één ding de exotenliefhebber bezig; wanneer valt de winter het
land binnen? Dan is het exotenseizoen weer officieel achter de rug. En misschien was het seizoen dit jaar
wel heel kort, veel tijd om daarover na te denken is er niet. Eerst moet er gezorgd worden dat tuin
winterklaar is. De eerste nachtvorst hebben we immers al gehad en de eerste sneeuwdagen laten niet lang
meer op zich wachten. Hoog tijd om alsnog het nodige te doen indien dat nog niet gebeurd is. Deze
nieuwsbrief staat dan ook in het teken van winterbescherming.
Veel leesplezier!
La Palmeraie

Bouwplan voor de winterbescherming van een palm
De winter staat voor de deur. Hoog tijd om de nodige
voorzorgsmaatregelen te nemen. Nu is het namelijk nog aangenaam
werken buiten en zo hoeft niet alles halsoverkop te gebeuren wanneer het
plots vriest. Ten eerste moet de balans opgemaakt worden. Welke
planten hebben bescherming nodig? Welke niet? Welke manieren zijn er
en welke sluiten het best aan bij uw noden? Bij palmen in volle grond
moet de bescherming ter plaatse gebeuren. In dit artikel leest u hoe wij te
werk gingen.
Lees meer

Hoe bescherm ik een boomvaren in de winter?
Net als andere exotische planten hebben ook boomvarens nood aan de
nodige winterbescherming. Omdat het haast onmogelijk is om voor elke
soort een aparte omschrijving te maken vindt u hier een algemene
beschrijving. Zo kunt u eenvoudig nalezen hoe de boomvaren het meeste
kans maakt op een succesvolle overwintering.
Lees meer

Hoe stek ik een rubberplant?
De Rubberplant of “Ficus elastica” is een populaire plant. Deze
klimplant met grote en rubberachtige bladeren vormt immers een
elegante verschijning die maar weinig plaats nodig heeft. Ook de
verzorging is relatief eenvoudig. In dit artikel leest u stap voor stap hoe
wij deze plant hebben vermeerderd.
Lees meer

Tips bij het winterklaar maken van de tuin
Met de eerste sneeuwvlokken alweer in het vooruitzicht zijn de laatste momenten voor het winterklaar
maken van de tuin echt aangebroken. Niet voor niets is de winterbescherming nu gespreksonderwerp

nummer één op het Palmvrienden forum.
Neem nog eens een kijkje in onze artikels in de rubriek “winterbescherming” indien u nog niet goed
weet hoe u het best te werk gaat.
Palmen in volle grond
Voorzie alle palmen van een mulchlaag, zelfs bij de
meest winterharde soorten. Dit is een kleine moeite
en kan nooit kwaad. Bijkomend voordeel is dat de
mulchlaag ineens zorgt voor voedingsstoffen in het
voorjaar. Geef de minder winterharde palmen extra
bescherming door middel van een afdakje of tent
bijvoorbeeld. Installeer ook alvast de lichtslang
zoals beschreven in bovenstaand artikel, ook al
hoeft deze nu nog niet te branden. Zo voorkomt u
dat u in de vrieskou buiten aan de slag moet
wanneer het plots wel ineens hard vriest.
Palmen in pot
Verhuis de palmen in pot naar hun winterstalling. Het beste is een koele maar vorstvrije plaats met veel
licht. Wanneer de palmen een plaats in huis krijgen kan het aangeraden zijn om de potgrond te
behandelen met een product tegen de varenrouwmug.
Musa’s en Canna’s
Ook voor de Musa’s (bananenplanten) en Canna’s is het hoog tijd om te beschermen. De Musa kan ter
plaatste beschermd worden of hij kan worden uitgegraven voor een droge overwintering. Onze voorkeur
gaat uit naar deze laatste methode. Meer informatie hierover vindt u in het artikel over de
winterbescherming van bananenplanten. Bij de Canna’s mag het loof worden weggesneden tot 10cm
boven de grond. Hierna kunnen ze ofwel worden gerooid voor een overwintering op een droge plaats
ofwel ter plaatste beschermd worden met een mulchlaag.
Overige exoten
De rest van uw exoten verzameling zal een soortgelijke behandeling nodig hebben als bovenstaand werd
beschreven. Bescherming ter plaatse, bijvoorbeeld met behulp van vliesdoek, mulchen,… of verhuizen
naar de winterstalling. Houd er in ieder geval rekening mee dat de planten gedurende de wintermaanden
niet te nat staan om wortelrot te vermijden.
Temperatuur
Voorzie een thermometer met geheugenfunctie buitenshuis. Het meest comfortabele zijn de modellen
die draadloos alle informatie naar de ontvanger zenden. Zo kunt u de omstandigheden eenvoudig in het
oog houden en tijdig ingrijpen wanneer nodig.

Omdat het bij alle voorbereidingen pas echt duidelijk wordt hoeveel planten u intussen al hebt staan, is
dit ook het ideale moment voor goede voornemens voor komend seizoen…
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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.

