
 
 

 Gefeliciteerd, 
met de ontvangst van de druivenstokken. Indien u een keuze heeft gemaakt uit de collectie van FruitLent, dan 
loopt u daarmee automatisch voorop in de laatste ontwikkelingen op het gebied van nieuwe druivenrassen. 
 

Plantinstructie: 
Voor de teelt in een haag of tegen een schutting / muur adviseren wij de Guyot-snoei methode, waarbij een 
plantafstand van circa 1,20 à 1,25 meter wordt gehanteerd. Voor de teelt over pergola’s kan de plantafstand 
worden aangepast aan de afstand van de staanders, waarbij meestal een andere snoeimethode wordt toegepast. 
 
Het is het beste om de stokken kort na ontvangst uit te planten op de definitieve standplaats. Deze standplaats 
moet bij voorkeur een zonnige en beschutte ligging hebben. Indien u niet in de gelegenheid bent om ze meteen te 
planten, plaats de stokken dan tijdelijk op een vorstvrije plek in de schaduw, waarbij de wortels moeten zijn bedekt 
met vochtige grond. 
 
De entplaats moet na het planten 5 tot 10 cm boven de grond uit komen. Dit betekent dat de stokken aanzienlijk 
dieper worden geplant dan ze op de kwekerij hebben gestaan. De entplaats mag in géén geval de grond raken. De 
ent kan dan namelijk gaan wortelen, waardoor de werking van de onderstam teniet wordt gedaan. 
 
Het plantgat moet ruim worden uitgegraven. Indien er storende lagen aanwezig zijn (bijvoorbeeld zandlagen of 
bouwpuin naast een muur), dan dienen deze eerst te worden verwijderd. De wortels worden onderin het plantgat 
uitgespreid en worden bedekt met zuivere potgrond. Dus geen bemeste tuinaarde !   Ook geen andere vormen 
van mest in of op het plantgat toepassen !  Het is een vaak voorkomende misvatting dat druivenplanten bij het 
planten rijkelijk moeten worden voorzien van kalk en/of van organische mest. Na het planten goed aangieten met 
water. 
 
Vergeet niet om na het planten nauwkeurig op te schrijven welk ras (met welke onderstam) u op welke plek heeft 
geplant. De etiketten worden na verloop van tijd onleesbaar. 
 

Het uitlopen: 
De bovenkant van de stokken is beschermd met paraffine. Deze moet gewoon blijven zitten. Zodra de stok gaat 
uitlopen, zal deze probleemloos door de paraffine heen groeien. Niet aankomen dus !  Uitlopen vindt pas plaats 
vanaf eind april / begin mei, doch kan bij sommige stokken ook aanzienlijk langer duren. 
 
De stok zal waarschijnlijk uitlopen met meer dan één scheut tegelijk. Indien dit het geval is, dan wachten we totdat 
de scheuten 5 tot 10 cm lang zijn. Vervolgens wordt de mooiste scheut uitgekozen en worden alle overige 
scheuten weggebroken. De overblijvende scheut wordt zorgvuldig via een stok omhoog geleid en met deze scheut 
wordt in de opvolgende jaren de struik opgebouwd. 
 
Pas mondjesmaat met mest beginnen zodra de plant goed aan de groei is ! 
 

Teeltinstructie: 
Het zou voor ons te ver strekken om voor alle verkochte druivenstokken tot in lengte van jaren als vraagbaak te 
fungeren m.b.t. snoei, bemesting en overige teelthandelingen. We raden u daarom sterk aan om meteen bij de 
aanschaf van de druivenstokken een goed naslagwerk aan te schaffen. U zult dan meer plezier aan uw 
aangeschafte druivenstokken beleven ! 
 
De boeken die wij aanbevelen vindt u op www.FruitLent.nl/aanbevolen-literatuur . 
 

Kwekersrecht: 

Wij wijzen u er nog op dat veel moderne druivenrassen in de gehele Europese Unie vallen onder communautaire 
wetgeving op het gebied van kwekersrecht. De rassen waarvoor dit geldt mogen niet zonder toestemming van de 
rechthebbende verder worden vermeerderd. 
Deze wettelijke bescherming biedt de veredelaar de gelegenheid om de ontwikkelingskosten, die gepaard gaan bij 
de ontwikkeling van nieuwe rassen, in de loop der jaren terug te verdienen. Wij vragen u om dit te respecteren ! 
Zonder een dergelijke wettelijke regeling zouden er geen nieuwe rassen worden ontwikkeld. 



 
 

 Entplaats: 
Hieronder de uitleg over de entplaats bij wortelnaakte planten en bij potplanten. 

 
 
 
Wortelnaakte planten: 
 

 
 
 
 
 
Potplanten: 
 
Indien u in plaats van wortelnaakte planten een plant in een pot geleverd heeft gekregen, dan geldt ook dat de 
entplaats na het planten circa 5 cm boven de grond uit moet komen. Dit betekent in de meeste gevallen dus ook 
dat de plant dieper moet worden geplant dan ze op dit moment in de pot staan ! 


