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Eén van de meest geliefde soorten patio 

kersenbomen. De Prunus avium ‘Kordia’ staat 

bekend om zijn prachtige grote donkerrode 

kersen, die heerlijk zoet zijn van smaak. 

De Prunus avium ‘Kordia’, ook wel Vleeskers 
genoemd, is één van de meest geliefde 
soorten patio kersenbomen. Patiobomen als deze 
Kordia zijn makkelijk klein te houden, en zijn ook zeer geschikt om in 
een mooie plantenbak te plaatsen op een terras of balkon! In 
het voorjaar bloeit dit toppertje met schitterende lichtroze bloesem. Na 
de bloesem verschijnen zijn geliefde kersen, die rijp zijn vanaf juli. Deze 
heerlijke kersen zijn groot van stuk, donkerrood van kleur, en hebben 
een intens zoete smaak. 

TIP: De Kordia is zelfbestuivend, maar voor de groei van méér kersen kan 
kruisbestuiving helpen. Geschikte bestuivers zijn Regina, Castor en 
Hedelfinger. 

 

Onderhoud 

Deze kleine kersenboom is makkelijk te onderhouden, dit geldt ook qua 
verzorging. Voor fruitbomen als deze Kordia is het belangrijk om te zorgen 
voor voldoende water en voeding, zo kan hij optimaal groeien en bloeien. 
Ook raden wij het aan om je Kers ieder jaar te bemesten. De Kordia patio 
bemesten doe je begin maart, zodat hij met genoeg voeding het 
groeiseizoen in kan gaan. In de herfst kun je ervoor kiezen om een tweede 
keer te bemesten, dit is vooral aan te raden als je besluit dit 
kersenboompje te snoeien. Door die tweede bemesting kan jouw Kers 
dan goed herstellen van de snoei. 

Kleine patio fruitbomen als deze Prunus avium Kordia groeien langzaam, 
waardoor er maar beperkt snoei nodig is. Om jouw kersenboompje mooi 
klein, jong en vitaal te houden kun je wel ieder jaar licht snoeien. Een Kers 
Kordia snoeien kun je het beste doen ná de pluktijd. Knip de topjes van de 
scheuten, tot er ongeveer 4 of 5 bladeren aan de tak overblijven. 
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Water geven 

Voor alle fruitbomen geldt dat voldoende water van groot belang is voor 
de bloei en groei. Staat jouw Kordia in de volle (tuin)grond? Geef dan 
vooral het eerste jaar na aanplant regelmatig water. Geef iedere week 
wat water, tenzij het veel geregend heeft die week. In het groeiseizoen 
(lente en zomer) is er vaker warm en droog weer, geef dan gerust wat 
vaker water. Probeer de bodem licht-vochtig te houden. Na het eerste 
jaar na aanplant hoef je alleen nog water te geven bij warm en droog 
weer. 

Een Kordia in pot of plantenbak heeft vaker water nodig, door de 
beperkte hoeveelheid beschikbare grondwater. Ook voor deze optie geldt 
dat je het beste de bodem continu licht-vochtig kunt houden. 

 

Hoe te planten 

Zoals eerder vermeld, is de Kordia zeer geschikt om in een mooie 

plantenbak of pot te houden. Kies je voor deze optie, zorg dan dat je dit 

boompje op een zonnige standplaats zet. Wil je deze kleine Kers toch 

liever aanplanten in de volle grond? Zorg dan voor een bodem die goed 

vochtdoorlatend én voedzaam is. Twijfel je of jouw tuingrond geschikt is, 

of wil je gewoon zeker zijn van de beste start voor jouw Kordia? Meng dan 

wat speciale aanplant grond door je tuingrond. Aanplant grond maakt je 

huidige bodem heerlijk luchtig en zit ook nog eens vol belangrijke 

voedingsstoffen! Kies als standplaats een enigszins beschutte, zonnige 

plek. 


