
Planttips vaste planten  

 

Bij levering 

Haal planten uit de verpakking, dompel deze dan bij ontvangst direct onder water en kuil deze in de 

grond op. Dan kunnen ze enkele dagen blijven staan voordat u ze definitief gaat planten. 

Gaat u planten, zorg er dan voor dat de wortels niet blootgesteld worden aan zon of wind. U kunt 

bijvoorbeeld een vochtige jute zak over de wortels heen leggen of de planten één voor één uit een 

plastic (vuilnis)zak halen. Vijf minuten blootstelling aan wind laat reeds een negatief groeiresultaat zien! 

Planten 

Zorg voor een goede, luchtige, waterdoorlatende grond. Ook wortels hebben zuurstof nodig. Waar water 

zit, zit geen zuurstof. De wortels sterven vervolgens af en de plant wordt langzaam geel. 

Zorg ervoor dat u het plantgat voldoende breed en diep uit graaft en loswoelt.  De wortels dienen op een 

natuurlijke wijze, uitgespreid, te kunnen worden geplant. Ineengedraaide of afgeknepen wortels laten 

later in het groeiseizoen een negatief gevolg in groei zien. 

Plant op de juiste diepte, d.w.z. zorg dat groeipunten net onder de grond zitten zodat de plant niet 

uitdroogt. 

Giet meteen na het planten meteen aan zodat de losse grond goed tussen de wortels spoelt zodat deze 

goed contact met de grond maken. 

Onderhoud 

Houdt er rekening mee dat de planten pas na 1 groeiseizoen op 'eigen benen' kunnen staan. Dat 

betekent in droge periodes extra water geven. Bij voorkeur s 'avonds in 1 keer de grond goed nat maken 

zodat dit de hele nacht in kan trekken. Geef liever 1 of 2 maal per week veel water dan elke dag een 

beetje water. Door de frequentie te verlagen voorkomt u dat de planten langdurig nat blijven. Een 

vochtige omgeving kan de vorming van schimmelinfecties in de hand werken. 

Garantie: 

Alleen als u alle bovenstaande instructies hebt ingevuld is garantie van toepassing. 


