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Nieuwsbrief
Beste lezer
Het seizoen zit er alweer op. Waar we bij de vorige editie nog hoopvol vooruit konden kijken, kunnen we
nu alleen maar terugblikken op het matige seizoen dat we achter de rug hebben. Een relatief warm en
kurkdroog voorjaar, een kwakkelende zomer en een opvallend zacht najaar. Sommige planten beginnen
spontaan aan een tweede bloei! Het zachte najaar komt ons in de exotenhobby natuurlijk wel goed uit.
Zo kunnen de planten nog wat langer buiten blijven staan en is de overwinteringperiode alvast weer iets
korter!
In deze nieuwsbrief hebben we naast enkele plantbeschrijvingen en een artikel over de Strelitzia uiteraard
ook aandacht voor de voorbereidingen die voor de aankomende winterperiode getroffen kunnen worden.
Daarnaast heten we natuurlijk ook alle nieuwe leden van harte welkom! Bedankt voor jullie interesse.
Veel leesplezier!
La Palmeraie

Hoe kun je een Strelitzia
(Paradijsvogelbloem) bevruchten?
De Strelitzia is een echte blikvanger. Niet
verwonderlijk dus dat dit een populaire terrasplant is.
Bovendien is hij ook eenvoudig zelf te kweken. Maar
de mysterieuze bloem roept blijkbaar ook wat vragen
op. Al meermaals ontvingen we vragen over de
mogelijkheden om de bloem zelf te bestuiven. Wij
zochten het voor u uit en vertellen het hele verhaal in
dit artikel!
Lees meer

Ensete ventricosum ‘Maurelli’
Een hele mond vol voor deze spectaculaire bananenplant.
Het is zonder twijfel één van de meest populaire exoten
en vormt een ware eyecatcher in de tuin, op het terras of
het balkon. Natuurlijk kon deze plant niet ontbreken op
onze site. In deze plantbeschrijving ontdekt u alle
eigenschappen begeleid met indrukwekkende foto’s van
enkele exemplaren in België.

Lees meer

Volg ons
Sinds kort kunnen liefhebbers ons ook volgen via Twitter. Net zoals bij
onze nieuwsbrief laten we enkel iets van ons horen als er ook iets te

melden valt. Geen stroom van tweets dus, maar wel interessante
weetjes en tips voor de exotenliefhebber.
@la_palmeraie

Ricinus communis
De Ricinus communis, ofwel Wonderboom, is een relatief onbekende
maar prachtige exoot. Deze éénjarige groeit snel en vormt dan ook snel
een opvallend element in uw tuin. Zeker met de typerende rode stekelige
vruchten. In deze plantbeschrijving ontdekt u meer over deze plant.

Lees meer

Nieuwe exotentuinen
Ook op onze exotentuinen-pagina zijn er
weer enkele prachtige tuinen bijgekomen.
De manier om ideeën op te doen voor
volgend seizoen!

Bezoek de pagina

Tips voor de winter
Nog maar één onderwerp houdt de exotenliefhebber nu bezig; “wanneer gaat het vriezen?”. Op het
Palmvrienden forum is dit dan ook hét gespreksonderwerp op dit moment. Aangezien er de komende
dagen nog geen vorst is voorspeld kunnen veel kuipplanten nog wel even buiten blijven staan. Maar
toch is het verstandig om alles alvast in gereedheid te brengen om straks snel de nodige maatregelen te
kunnen treffen. Ook is het aan te raden om dagelijks de lokale weersvoorspelling goed op te volgen.
Winterbescherming
Nu het nog aangenaam is buiten kunnen de
meeste voorbereidingen voor de winter het beste
nu getroffen worden. U zult niet de eerste zijn
die tijdens een plotse sneeuwval in allerijl naar
buiten moet om de planten te beschermen. Begin
daarom nu met het winterklaar maken van de
tuin als dat nog niet gebeurd is. Afgevallen
bladeren kunnen daarbij mooi gebruikt worden
voor het mulchen. Wanneer u afdakjes gebruikt
voor het beschermen van enkele exoten kunnen
deze ook al geplaatst worden. De overige
beschermingsmaterialen legt u binnen
handbereik.
Voor het volledig inpakken van de planten is het
nu wel nog te vroeg. Voorlopig is het droog
houden het voornaamste. Pas wanneer het echt

serieus begint te vriezen moeten de meest
winterharde exoten ook volledig ingepakt
worden. Voorzie nu zeker voldoende ventilatie zodat alle vocht uit de grond kan trekken.
Voor het uitgraven van de bananenplanten en de Canna’s wachten wij zelf tot de eerste vorst de
bladeren kapot heeft gemaakt. Maar heel wat liefhebbers hebben nu ook al een deel uitgegraven om het
werk wat te spreiden.
Plannen
De donkere wintermaanden lenen zich bij uitstek voor het maken van plannen voor volgend seizoen.
Naast het uittekenen van eventuele aanpassingen in de tuin kunt u ook een wenslijstje opmaken met
nieuwe plantensoorten. Voor het aanschaffen van de planten wacht u beter tot het voorjaar, hoewel er
juist nu vlak voor de winter de beste koopjes kunnen worden gedaan! Iedereen wil vlak voor de winter
immers van de overschotten af. Verder is het nu het perfecte moment om op zoek te gaan naar zaden.
Zo kunt u in de eerste maanden van 2012 meteen aan de slag met het zaaien.
Wij wensen u in ieder geval veel succes voor de komende maanden!
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.

