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Nieuwsbrief
Beste lezer

Het seizoen is weer begonnen. En hoe! Na de ijskoude winter is het is plots prachtig weer. Bij menig
exotenliefhebber gaat dit gepaard met de nodige kriebels om alle overwinteraars weer een mooie plaats te
geven in de tuin of op het terras. Toch blijft het nog goed opletten want de temperaturen kunnen ’s
nachts nog behoorlijk zakken. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u onze tips.

Daarnaast kunnen we met vreugde melden dat de samenwerking met onze sponsor DCM opnieuw werd
verlengd én dat we inmiddels de kaap van 200 leden voor deze nieuwsbrief hebben overschreden! De
nieuwe leden heten we uiteraard van harte welkom. Het is sowieso geweldig om maandelijks gemiddeld
15.000 unieke bezoekers op de site te mogen ontvangen en hulp te kunnen bieden bij de vele vragen én
positieve reacties die we dagelijks van liefhebbers ontvangen.

Dit seizoen gaan we ons vooral richten op de uitbreiding van onze Franstalige versie van de site omdat
nog lang niet alle Nederlandstalige artikels zijn vertaald. Als we de vele vragen uit Zuid-Frankrijk mogen
geloven heeft ook daar de winter behoorlijk toegeslagen dus alle advies is daar welkom. Maar ook voor u
hebben we dit seizoen nog wel enkele leuke ideeën in petto, waaronder een nieuw artikel over één van de
unieke tuinen van Pairi Daiza!

Om alvast te beginnen zijn vanaf nu onze meest recente Tweets rechtstreeks zichtbaar op de homepagina.

Kortom, veel mooie vooruitzichten voor het nieuwe seizoen.

Veel leesplezier!
La Palmeraie

ACTIE! Win een zakje palmzaden!
 
Onlangs ontvingen we alweer de 200e inschrijving voor onze
Nederlandstalige nieuwsbrief! Om dit te vieren organiseren we een
ludieke actie. Win één van de twee zakjes met 30 Chamaerops humilis
zaden ! De actie loopt tot en met 15 mei 2012.

 
Doe ook mee!

Nieuwe exotentuinen 
Opnieuw mochten we twee mooie tuinen
toevoegen op onze exotentuinen-pagina.
Dé manier om ideeën op te doen voor dit
nieuwe seizoen!

 

 

 

 

http://palmvrienden.net/lapalmeraie/
http://palmvrienden.net/lapalmeraie/2012/03/wedstrijd/


 

Bezoek de pagina

Tips voor het voorjaar 
Zoals eerder gezegd is het mooie weer voor vele tuinliefhebbers het signaal om in actie te schieten. De
tuin kan weer bladvrij gemaakt worden, de borders gewied en het tuinhuis opgeruimd. Maar de exoten
verdienen uiteraard onze speciale aandacht. Onderstaand vindt u enkele tips
 
Buiten plaatsen van de overwinteraars
Het wachten tot na ijsheiligen zoals het oude
gezegde ons voorschrijft is niet het meest ideale
uitgangspunt. Door effectief te wachten tot na 15
mei wordt het seizoen immers wel heel erg kort.
Maar zomaar alle wintergasten opnieuw buiten
plaatsen is ook niet aangewezen.
De nachttemperatuur vormt hierbij de belangrijkste
factor. ’s Nachts kan de temperatuur immers nog
behoorlijk zakken, met zelfs nog lichte vorst.
Voorlopig is het daarom verstandiger om enkel de
hardere planten weer buiten te zetten die ook wel
een beetje vorst kunnen verdragen. Tenzij u bereid
bent en de tijd hebt, om in geval van nood alles ’s
avond weer binnen te zetten natuurlijk.
Zo hebben wij onze Trachycarpus zaailingen en de
grotere Cycas, Washingtonia’s, Phoenixen
(uitgezonderd de roebelenii) weer buiten gezet.
 
Indien er nog planten voorzien zijn van winterbescherming is het hoog tijd om deze te verwijderen. Ook
kunnen de eventuele bouwwerken rond de planten in volle grond weer worden afgebroken. Niet alleen
knappen de planten hier van op, ook de tuin ziet er direct weer een stuk warmer uit.
 
Houd er ook rekening mee dat de planten weer langzaam moeten wennen aan de zon indien ze binnen
nieuw blad hebben gevormd. U kunt ze voorlopig beter een schaduwrijk plaatsje geven en zo het aantal
uren zon geleidelijk aan opvoeren.
 
De echte tropische planten houdt u beter nog even veilig binnen of in de serre tot de nachttemperaturen
niet meer veel lager worden dan ongeveer 8°C. Zo kunt u de planten in rust wel alvast langzaam laten
ontwaken voordat u ze weer buiten zet.
 
Winterschade
Het voorjaar gaat helaas niet alleen gepaard met goede vooruitzichten. Dit is immers ook het moment
waarop de balans kan worden opgemaakt. Zeker na zo’n strenge winter is de kans op schade niet
ondenkbaar.
 

http://palmvrienden.net/lapalmeraie/exotentuinen/


Palmen
Bij de palmen uit zich dat in bruin en dor blad. Dit
blad zal helaas ook niet meer mooi worden en mag
dus worden weggesnoeid wanneer er geen groene
delen meer te bespeuren zijn. De speer (het nieuwste
blad in het hart van de palm) vormt de belangrijkste
gezondheidsindicator. Als deze nog groen is en vast
blijft zitten wanneer u er zachtjes aan voelt dan blijft
de schade beperkt tot de bladschade. Door met stift
een horizontaal streepje over de speer en een
naastgelegen bladsteel te trekken kunt u zeer
nauwkeurig opvolgen of de palm inderdaad ook groeit. In dat geval komt alles goed en zal de palm later
in het seizoen weer een redelijk aantal mooi bladeren hebben.
 
Komt de speer wel los wanneer u er aan voelt dan heeft de palm ‘speerrot’. Daarover vindt u alles terug
in ons artikel “Hoe behandel ik speerrot?”.
Vertoont de palm geen speerrot maar ook geen groei? Dan blijft het bang afwachten.
Bij sommige palmen komt de speerrot pas relatief laat tot uiting.
 
Bananenplanten
Ondanks de vele negatieve ervaringen zijn er nog steeds
behoorlijk wat liefhebbers die hun Musa toch buiten in volle
grond proberen te overwinteren.
Al bij het uitpakken kan bepaald worden of de plant de winter
heeft overleefd of niet. Bij te veel vorst is de stam één en al snot
geworden en zakt bijna vanzelf in elkaar. In dat geval mogen alle
zachte delen worden weggesneden. De kans is wel groot dat er
opnieuw (meerdere) uitlopers bovenkomen, al gebeurt dit meestal
pas laat in het voorjaar; april-mei. Om de grond wat sneller te
laten opwarmen kan de grond afgedekt worden met een stuk glas
of zwart doek.
 
Bamboe
De afgelopen winter heeft ook heel wat schade veroorzaakt bij de bamboes. Maar weinig bamboes
behielden hun groene bladeren. Eén van de weinige soorten die daar blijkbaar wel overal in geslaagd is,
is de polvormende Fargesia rufa. Bij de bamboes met dorre bladeren kunt u voorlopig enkel maar het
dorre blad wat verwijderen door regelmatig te schudden aan de plant. Zo komt het licht beter bij de
halmen voor het stimuleren van nieuwe bladvorming. Ook komen weldra weer nieuwe uitlopers boven
waardoor de plant er relatief snel weer mooi zal uitzien.
Belangrijk is het daarbij dat u de bestaande stengels nog niet verwijdert ook al is al het blad dor.
Bij sommige soorten zoals de Fargesia bewaart de plant namelijk juist daar zijn energie.
 
Loofbomen
Ook de exotische loofbomen (Olijf, Ecalyptus,…) hebben afgezien. Wanneer al het blad dor is
geworden of zelfs af valt kunt u eenvoudig controleren of er nog leven in de plant zit. Hiervoor krabt u
met een nagel een klein beetje bast weg. Is het hout eronder nog groen dan zal de plant gewoon verder
groeien. Is het hout bruin dan is dat deel dood en kunt u het snoeien.
 
Aanplanten
Door het mooie weer krijgen velen al direct zin om alle nieuwe aanwinsten direct in de volle grond te
zetten. Toch is het verstandig om daar goed over na te denken. De grond is namelijk nog niet goed
opgewarmd. Voor afgeharde planten vormt dit niet direct een probleem, maar voor de kasplanten kan
deze koudeshock weleens een ongewenst effect hebben. Het is in die gevallen daarom beter om nog
even geduld op te brengen. En is het dan toch eindelijk zo ver? Dan kunt u hier alvast alle tips nalezen:

http://palmvrienden.net/lapalmeraie/2010/09/speerrot/


“Hoe moet ik een palm in volle grond aanplanten?”
 
Wij wensen u in ieder geval veel plezier in dit nieuwe seizoen!
 
Bezoek de website

 

LA PALMERAIE, http://palmvrienden.net/lapalmeraie, #la_palmeraie

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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