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How to grow your own avocado tree  

 

To brighten up your house or garden, you don't have to buy expensive plants or trees at all. It is 
much more fun and cheaper to grow your own plants and trees. 
Have you ever thought about growing your own avocado tree? 

 
 

HOW TO GROW YOUR OWN AVOCADO TREE 
 
SUPPLIES:  
 
1 avocado  
1 glass  
3 toothpicks 
 
INSTRUCTIONS: 
 

1. Cut the avocado in half and carefully remove the pit. If the pit is damaged, it will be a lot 
more difficult to get a plant out of it. 

2. Rinse the pit well and dry it with a clean tea towel. During rinsing, make sure that no pulp is 
left on the pit, otherwise it will rot. 

3. Hold the pit well. The narrow side is the top, the round part the bottom. At the same height, 
insert three toothpicks diagonally up through the thickest part (usually the center) and 
balance the pit with the toothpicks on the edge of the glass. You want the bottom of the pit 
to get into the water, but not the rest. Don't press too hard. They really shouldn't pierce the 
pit. 

4. Fill the glass with water until about 2 cm from the bottom is in the water. 
5. Place the glass in a sunny, warm place. 
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CARE AND GERMINATION:  
 

1. Change the water every other day and always make sure that the avocado pit touches the 
water. Make sure the water is lukewarm. 

2. In the first weeks, the pit does little. It can take up to 8 to 12 weeks for your pit to take root. 
So, don't give up too soon! 

3. Once the roots are 5-10 cm long, the top will also tear open and a tiny plant will emerge. 
Now is the time to transfer the plant to a pot. 

 
POTTING: 
 

1. Now you can transfer the pit to a pot with moist potting soil. Make sure that the pot has a 
diameter of about 15 cm: avocados need space. 

2. Give the plant a little water every other day. Make sure that the soil does not remain 
completely wet, the water should immediately sink down. If this does not happen, do not 
water it for 5 days. Preference is also given to a pot with a hole in the bottom, so that the 
excess water can drain away. 

3. Your plant needs a lot of light, so put it in a sunny, warm place. 
4. After about three months you will see that it really starts to grow. As soon as the stem 

thickens, you can transfer it to solid ground or an even larger pot. 
5. From this moment on it will take a while again, but after about 5 years of good care, more 

and more fruits will grow and after 7 years you can really reap the benefits of the tree with a 
little luck. 

 
NOTES: 
 

 Remember that the avocado is a tropical plant, so it is best to keep it as a houseplant 
depending on where you live. 
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Zelf een avocadoboom kweken

 

Om je huis of tuin op te fleuren hoef je helemaal geen dure planten of boompjes te kopen. Het is 
veel leuker en goedkoper om je eigen planten en boompjes te kweken.  
Heb je er wel eens aan gedacht om je eigen avocadoboom te kweken? 

 
 

ZELF EEN AVOCADOBOOM KWEKEN 
 
BENODIGDHEDEN:  
 
1 avocado 
1 glas 
3 tandenstokers (of satéprikkers) 
 
INSTRUCTIES: 
 

1. Snijd de avocado door midden en haal voorzichtig de pit eruit. Als de pit beschadigd raakt, 
wordt het al een stuk lastiger om er nog een plant uit te krijgen.  

2. Spoel de pit goed af en maak hem droog met een schone theedoek. Zorg er tijdens het 
afspoelen voor dat er geen vruchtvlees meer op de pit zit, anders gaat het rotten. 

3. Houd de pit goed vast. De smalle kant is de bovenkant, het ronde gedeelte de onderkant. 
Op gelijke hoogte steek je drie tandenstokers schuin omhoog door het dikste gedeelte 
(meestal het midden) en balanceer je de pit met de tandenstokers op de rand van het glas. 
Je wilt namelijk dat het kontje van de pit in het water komt, maar de rest niet. Druk niet te 
hard. Ze moeten de pit echt niet doorboren.  

4. Vul het glas met water totdat zo’n 2 cm van de onderkant zich in het water bevindt. 
5. Plaats het glas op een zonnige, warme plek. 
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VERZORGING EN ONTKIEMEN:  
 
1. Ververs om de dag het water en zorg er altijd voor dat de avocadopit het water raakt. 

Zorg ervoor dat het water lauwwarm is.  
2. In de eerste weken doet de pit vrij weinig. Het kan namelijk 8 tot 12 weken duren 

voordat je pit wortel schiet. Niet te snel opgeven dus! 
3. Zodra de worteltjes 5-10 cm lang zijn, zal de bovenkant ook openscheuren en zal er een 

piepklein plantje te voorschijn komen. Dit is de moment om het plantje over te zetten in 
een pot.  

 
VERPOTTEN: 
 
1. Nu kan je de pit overzetten naar een pot met vochthoudende potgrond. Zorg ervoor dat 

de pot een doorsnede heeft van ongeveer 15 cm: avocado’s hebben namelijk ruimte 
nodig. 

2. Geef het plantje om de dag een beetje water. Zorg ervoor dat de aarde niet helemaal 
nat blijft, het water moet direct naar beneden zakken. Gebeurt dit niet, geef het dan 5 
dagen geen water. De voorkeur gaat ook uit naar een pot met een gat in de onderkant, 
zodat het teveel aan water kan wegvloeien.  

3. Je plantje heeft veel licht nodig, dus zet het op een zonnige, warme plek. 
4.  Na ongeveer drie maanden zul je zien dat het echt begint te groeien. Van zodra de 

stam dikker wordt, kan je het overzetten in de vaste grond of een nog grotere pot.  
5. Vanaf dit moment duurt het weer even, maar na ongeveer 5 jaar goede verzorging 

zullen er steeds meer vruchtjes groeien en na 7 jaar kun je met een beetje geluk echt de 
vruchten van de boom plukken. 

 
NOTA: 

Onthoud dat de avocado een tropische plant is, en daarmee naargelang je woonplaats best 
als kamerplant in huis gehouden kan worden.   
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