
Planten worden geleverd in een plastic 
zak, verpakt in dozen. Als de zak aan de 
binnenkant nog vochtig is, kan men de 
doos gerust een paar dagen op een 
koude plek laten staan indien men nog 
niet aan planten toe is. Eventueel 
bevochtigen.
LET OP: zet de planten niet in een 
fruitkoelcel. Wijnstokken kunnen niet zo 
goed tegen het geproduceerde ethyleen.

24 uur voor het planten de wijnstokken 
in een emmer of speciekuip zetten zodat 
ze zich goed vol kunnen zuigen met 
water. 
Indien de planten langer in water 
verblijven, is het belangrijk dat het om 
de twee dagen ververst wordt om verse 
zuurstof in te brengen.
Als vanwege hoge temperaturen de 
ogen gaan uitlopen, moet men extra 
voorzichtig zijn bij het planten. De 
scheutjes breken dan gemakkelijk af. 
Beter is het om niet te lang te wachten 
met planten, de eerste week van mei is 
prima. Dan is er ook geen gevaar meer 
voor nachtvorst op het moment dat de 
stokken uitlopen.

Graaf een ruim gat van voldoende 
diepte en maak de grond goed los. Knip 
eventueel de wortels terug tot op ca. 10 
cm, dit stimuleert de vorming van 
nieuwe haarwortels.
Zet de plant recht in het gat, gooi wat 
aarde op de wortels en beweeg de plant 
een beetje heen en weer om de ruimte 
tussen de wortels goed te vullen. 
Vervolgens het gat helemaal opvullen 
met de uitgegraven grond, aandrukken 
en flink water geven.

LET OP: nooit mest of verrijkte grond in 
het plantgat doen, dit kan verbran-ding 
van de wortels tot gevolg hebben.

Let op de juiste diepte: de entplek moet 
net boven de grond zitten. Indien de 
plant te hoog staat, komt het oog op de 
onderstam boven de grond en kan dan 
gaan uitlopen. 
Zet een plantstok naast de plant en 
houdt in de loop van het seizoen 1-2 
goede scheuten aan.
Plant niet te vroeg, nachtvorst in mei kan 
de scheutjes zoals hierboven doen 
bevriezen.
De entwas mag gewoon blijven zitten, 
de uitlopende ogen breken daar vanzelf 
doorheen. Bindt de scheuten op tijd vast 
aan de plantstok.

Groeikokers beschermen de planten tegen hazen, 
konijnen en andere belagers. 
Hier zijn de palen al gezet, maar dat kan ook prima 
een jaar later. Het eerste jaar groeien de scheuten 
maximaal 1,5 m, draad is dan nog niet echt nodig.
In de winter erop wordt de scheut die de stam moet 
vormen, teruggesnoeid tot ca. buigdraadhoogte om 
de kop te gaan vormen. De andere scheut wordt 
weggenomen. 
Bij dunne iele scheuten snoeit men terug op 1-2 
ogen boven de ent. 
Minimaal potlooddikte is noodzakelijk voor opbouw 
van de stam.
LET OP: jonge aanplant moet gedurende het seizoen 
voldoende water krijgen omdat de wortels nog niet 
goed ontwikkeld zijn. Dus bij droogte flink gieten. 
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