Vorst-instructies
Winterweer in Nederland! Vorst, sneeuw en wind.. Heerlijk voor de winterliefhebber,
maar voor sommige bomen en planten is het echter soms nét wat te koud.
Om uitval te voorkomen is het verstandig om deze bomen komende week extra verzorging
te bieden.

Benodigdheden:
- Afdekmateriaal grond: stro, boomschors, compost of jute.
- Afdekmateriaal stammen/kroon: jute of vliesdoek, eventueel plastic, lakens of noppenfolie.

Groenblijvende (lei)bomen/hagen:
Groenblijvende bomen zijn minder winterhard dan bladverliezende bomen. Dit houd in dat bij een
temperatuur van -8 graden en lager de bomen beschermd moeten worden.
Verschillende factoren spelen mee hoe vatbaar uw boom voor de vorst zal zijn. Denk bijvoorbeeld
aan de plaatselijke temperatuur (noorden / zuiden), de mate van beschutting waar de bomen staan
(woonwijk / open veld) en de tijd wanneer uw boom geplant is.
Een lage temperatuur, veel wind, weinig beschutting en korte aanplant geeft meer risico op
ingevroren bomen.
Wat te doen:
- Afdekken van de stammen en leirekken/kroon.
- Ondergrond sneeuwvrij maken.
Boven de sneeuw vriest het namelijk harder en is de kans op bevroren stammen meer aanwezig.
Let op: bomen in pot zijn vorstgevoeliger. De grond afdekken, de pot inpakken en deze vrijhouden
van sneeuw geeft al ruime bescherming. Indien mogelijk de pot verplaatsen naar een meer
beschutte, warmere plaats.

Bladverliezende (lei)bomen/hagen:
Deze bomen zijn minder vorstgevoelig dan groenblijvers. Veel bomensoorten zijn zelfs zeer
winterhard. Twijfelt u over een bepaald soort, kijk dan gerust op onze site bij de productspecificaties.
Hier staat hoe winterhard uw boom is.
Gaat u voor zekerheid, dan is het altijd goed om onderstaande instructies toe te passen.
Wat te doen:
- Afdekken van de stammen en leirekken/kroon.
- Ondergrond sneeuwvrij maken.
Boven de sneeuw vriest het namelijk harder en is de kans op bevroren stammen meer aanwezig.
Let op: bomen in pot zijn vorstgevoeliger. De grond afdekken, de pot inpakken en deze vrijhouden
van sneeuw geeft al ruime bescherming. Indien mogelijk de pot verplaatsen naar een beschutte,
warmere plaats.
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Vaste planten:
Ook bij planten is er per soort een winterhardheid-indicatie. Vooral inheemse en groenblijvende
soorten kunnen vorstgevoelig zijn.
Wat te doen:
- Staan de planten in pot? Zet deze dan op een beschutte, warmere plaats, bijv. in de garage,
schuur of veranda en dek de grond af.
- Staan de bomen in de volle grond? Pak deze dan met behulp van bamboestokken in met
afdekmateriaal en dek de grond af.

Extra:
- Bij vorst geen water geven.
- Bij vorst niet snoeien.
- Heeft uw boom/plant geleden van de vorst? Bemest dan in het voorjaar extra bij met Culterra
Koemest, of soortgerichte voeding.
- N.B. Op vorstschade zit geen garantie.
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