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How to grow your own pineapple plant  

   
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 pineapple plant? 

 
 

HOW TO GROW YOUR OWN PINEAPPLE PLANT 
 
SUPPLIES:  
 
1 pineapple 
1 glass or vase 
4 toothpicks 
 
INSTRUCTIONS: 
 

1. Remove the crown from the pineapple. Usually you can easily turn it off the fruit. If this 
doesn't work, you can also cut it out. Make sure that all the pulp is gone, as this can rot and 
the plant will die. 

2. Cut the leaves at the bottom of the plant to about 3-4 cm high. 
3. Insert the four toothpicks 2-3 cm from the bottom into the plant and balance the plant with 

the toothpicks on the edge of the glass or vase. 
4. Fill the glass or vase with water until about 2 cm from the bottom is in the water. 
5. Place the glass or vase on the windowsill or above the stove in a sunny spot. 

 
CARE AND GERMINATION:  
 
After a few days the first roots become visible and after about 8 weeks they are long enough to 
place in a pot with soil. 
 



 

 
www.green-yourself.com 

POTTING: 
 

 When the roots are long enough, the plant can be placed in a pot with soil. 
 Keep the soil moist and regularly moisten the leaves. 
 In the beginning, the leaves will probably turn brown, at this time it is best to water a smaller 

amount several times a day. Pineapple plants are true survivors, but to perform well, they 
do require sufficient attention. 

 How long it takes before the first pineapple starts to grow depends entirely on how you care 
for the plant. With good care, a pineapple can grow within a year and with slightly less good 
care it can take up to 2-3 years. 

 When your pineapple is growing, beautiful flowers will automatically appear. From this point 
on, it will take about 6 more months until you have a full pineapple. In the beginning the size 
of this may be a bit disappointing, but you will see that the more you get a pineapple, the 
faster the process goes. 

 
NOTES: 
 
In the summer you can put the plant outside so that it gets a lot of sun but avoid temperatures 
below 10 ° C. Pineapple plants do not tolerate the cold very well. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
www.green-yourself.com 

Zelf een ananasplant 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 ananasplant te kweken? 

 
 

ZELF EEN ANANASPLANT KWEKEN 
 
BENODIGDHEDEN:  
 
1 ananas 
1 glas of vaas 
4 tandenstokers (of satéprikkers) 
 
INSTRUCTIES: 
 

1. Verwijder de kroon van de ananas. Meestal kan je deze gemakkelijk van de vrucht 
afdraaien. Als dit niet lukt, kun je hem ook wegsnijden. Zorg er voor dat al het vruchtvlees 
weg is, want dit kan gaan rotten en dan gaat de plant dood. 

2. Snijd aan de onderkant van de plant de bladeren weg tot ongeveer 3-4 cm hoog. 
3. Steek de vier tandenstokers 2-3 cm van de onderkant in de plant en balanceer de plant met 

de tandenstokers op de rand van het glas of vaas. 
4. Vul het glas of vaas met water totdat ongeveer 2 cm van de onderkant in het water zit. 
5. Plaats het glas of vaas op de vensterbank of boven de kachel op een zonnige plek. 

 
VERZORGING EN ONTKIEMEN:  
 
Na enkele dagen worden de eerste worteltjes zichtbaar en na ongeveer 8 weken zijn ze lang 
genoeg om in een pot met aarde te plaatsen. 
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VERPOTTEN: 
 

 Wanneer de worteltjes lang genoeg zijn, kan de plant in een pot met aarde geplaatst 
worden.  

 Zorg ervoor dat de aarde vochtig blijft en bevochtig regelmatig de bladeren.  
 In het begin zullen de bladeren waarschijnlijk bruin worden, op dit moment kun je best 

meerdere keren per dag een kleinere hoeveelheid water geven. Ananasplanten zijn echte 
overlevers maar om goed te presteren hebben ze wel voldoende aandacht nodig. 

 Hoe lang het duurt voordat de eerste ananas begint te groeien, hangt compleet af van hoe 
je de plant verzorgt. Met goede verzorging kan er binnen een jaar een ananas groeien en 
met iets minder goede verzorging kan het tot 2-3 jaar duren.  

 Op het moment dat je ananas aan het groeien is, komen er vanzelf mooie bloemen op. 
Vanaf dit moment duurt het ongeveer nog 6 maanden totdat je een volledige ananas hebt. 
In het begin kan de grootte hiervan wat tegenvallen maar je zult zien dat, hoe vaker je een 
ananas krijgt, hoe sneller het proces gaat. 

 
NOTA: 
 
In de zomer kan je de plant buiten zetten zodat deze veel zon krijgt maar vermijd temperaturen 
lager dan 10°C. Ananasplanten kunnen namelijk slecht tegen de kou. 

 

 

 


