Planterings- och Skötselinstruktion

Besök gärna www.thujor.se för mer info

planteringsanvisning

Planterings och Skötselinstruktioner – Spara Denna folder!
Först och främst vill vi passa på att tacka er för att ni valt Thujor.se som leverantör av er häck.
Vi hoppas ni under lång tid framöver kommer att få njuta av denna plantering.

Gräv eller borra
ett hål för plantan.

Rensa hålet från
jord, rötter och
stenar.

Fyll hålet med
Ta bort krukan
vatten /eller blöt- och plantera.
lägg plantan.

Kontrollera plantans Tryck fast plantan
nivå så att rötterna med jord.
Eventuellt dränera.
täcks av jord.

Har ni ej beställt eller missade det vid ordern, beställ Vinterskyddet med Råddjursskydd?
Beställning inom 10 dagar från leverans ger er 50% rabatt jämfört med uppgradering i höst
ange rabattkod VÄV. Återigen stort tack, och hör gärna av er till oss med frågor angående
Era växter.
Beroende på vilken planta, och hur dess rotsystem ser ut, så skiljer sig anvisningarna lite
mellan, så läs hela denna infofolder innan plantering.
Först lite allmänna frågor
Hur bråttom är det att plantera?

Gräv ur och
dränera

Lägg ut en skikt- Montera bevattduk.
ningsslang.

Ställ ut plantorna Plantera.
använd ”räven”
så du får samma
avstånd mellan
plantorna.

Trampa fast
jorden.

Montera kopplingar.

Bottna med jord- Vattna i diket /
förbättring.
eller blötlägg
plantan.

Finjustera så du
får den linje på
din häck som du
önskar.

Fyll på med mera Lägg ut täckbark.
jord.

Har du nu funderingar om din
plantering, så följer i denna
folder många svar.

Vattna din nyplantering,
tvätta händerna och njut.

Vi önskar dig många trevliga
stunder tillsammans med din
plantering.

- Svaret där är, har ni fått leverans av Krukodlade plantor, då behöver de i princip
inte planteras alls. De har aldrig varit planterade i dike eller i friland, dvs bara vattna på dem om
ni får förhinder, eller helt enkelt inte hinner med. Är det plantering väldigt sent på säsongen kan
dessa planteras med precis lika gott resultat ända fram tills tjälen slår i marken. Detta möjliggörs
av att deras rotsystem är till 100% helt intakt och de hade oavsett leverans till er övervintrat i sin
kruka hos oss.

- Har ni fått leverans av Rotklumpsprodukter, dvs frilandsodlade och rötterna är
grovt beskrivet ”avhuggna” då gäller följande. / Bör planteras Omgående! När ni får dessa till er
oavsett om ni väntar på vår Planteringspersonal eller ska plantera själva, då ska dessa skyddas
från att ligga i direkt stekhet sol under sommartid. Ett par timmars förmiddagssol är inga problem
och finns ingen plats för detta kan man täcka dessa med skuggväv. Och några dagar i mestadels
skugga är inga problem för växten att klara, de håller väldiga mängder vatten i sina gröna växtdelar. Men här gäller givetvis, ju fortare ned i diket desto bättre. Dessa rotklumpar planteras med
framgång från tjällossning tills ca 1 månad innan vintern ”börjar” komma.
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Hur ska jag tänka vid plantering?
- Förhoppningsvis har ni mätt er längd någorlunda exakt, men ytterst få har gjort det vid beställning,
nu får ni chansen att få till en perfekt jämn häck utan att riskera få några över eller stå med ett hål i
slutet! Vi har tyvärr ingen möjlighet att återta plantor med mindre än att ta ut en ny fraktavgift om
795:- samt att vi endast återbetalar 50% av inköpspriset. Därför, se nu till att mäta längden på
planteringen.
- Ta ett måttband, mät nu EXAKT hur lång er häck ska bli. Vi tar som exempel ni har trott ni har 20
meter som skall planteras med ex thuja Smaragd 100 cm som rekommenderas att sättas med 3 plantor
per meter – då har många beställt 60 st plantor. Nu visar det sig att det är 22,5 meter istället..
Då räknar ni på följande sätt :
22,5 meter / dividerat med antal beställda och levererade plantor MINUS 1 st Planta dvs 59 st =
Minusplantan går bort som start. Så 22,5/59 = 0.38 cm. Plantera nu Första plantans stam exakt där
häcken skall börja, såga sedan till en sk ”räv” (träbit) på 38 cm som använder som måttstock. Använd
sedan denna Räv för att få exakt samma avstånd mellan plantorna, och ni kommer då få exakt samma
mellanrum mellan plantorna, de kommer även att räcka hela vägen precis till slutet.

- Fyll på med ny jord, gärna lite grundgödslad planteringsjord ca 5 cm i botten. Fyll på med rejält
med vatten så det uppstår ”soppa”, detta för att rötterna i botten får helt kontakt med jord i botten,
samt att de även sätter sig fast rejält! Ni som har fått en hård slang som kan grävas ned vid rötterna
(bästa platsen att vattna på), lägg nu ner denna. Glöm INTE montera stoppet i änden! Slangen
behöver ej ligga rakt i diket, vattnet kommer rötterna tillgodo oavsett. Denna slang kräver ingen
tryckregulator, tål att frysas – så lägg ner den i diket om ni kan det.
- Ställ ner plantan i dike/hålet, låt ev väv sitta kvar, den förmultnar, låt även ev metallnät (stora
plantor) sitta kvar.
- På krukodlade så tas givetvis krukan bort, luckra sedan upp det stora och kraftiga rotsystemet lite
grann för hand, detta för att motverka rotspinn.
- Fyll nu på med jord upp till kanten, vattna lite grann så jorden blir fuktig och mer kompakt.
Stampa fast plantorna nu rejält, gör även en grovjustering i höjd och sidled.
- Fyll nu sedan på med rejält med vatten, det ska ha bildats en liten vallgrav när ni stampat ned
plantan – MYCKET vatten.
- Låt nu vattnet sjunka undan och gör den sista finjusteringen (Thuja Smaragd),
Brabant växer oavsett spretigt och fyll på med jord ca 5-10 cm över dikes/hål kanten, den kommer
behövas när allt sjunker och sätter sig.

					
Räv = Måttstock/
träbit som kapats i
rätt längd som mall.
Förberedande arbete vid plantering!
- Se till att försöka ha grävt eller borrat ert dike eller hål för plantan, gärna innan leverans.
- Vi kan pga yttre omständigheter med transporter, restnoterade produkter, felleveranser etc bli försenade, ni som kund kan också riskera försening kanske pga sjukdom, ändrade planer etc. Detta gör
att om vid ev försening är det bara det roliga och snabba arbetet kvar. Ni har även vid tidig grävning
chans att åtgärda ev dålig dränering (mycket viktigt, kan medföra Rotröta) med singel och fiberduk,
kanske också komplettera er beställning med fler plantor.

- Lägg nu ut er droppslang ovan mark som följt med er leverans – Glöm inte montera tryckregulator
som sänker trycket till Max 1,5 BAR – den kommer oundvikligen att spricka annars. Montera slangen
max 15 cm från plantans stam. Vilken sida har ingen betydelse, rötterna finner vattnet oavsett.
- Har ni planterat någon av följande Thujor, Brabant, Columna, Fastigata kan dessa med fördel
redan vid plantering beskäras lite grann, kanske 3-5 cm runt om, även toppen. Detta stimulerar rottillväxt samt thujans benägenhet att ”buska” sig. Gäller plantering april/maj samt sep/okt. Klipper ni
toppskottet endast 5 cm – hämmar det EJ tillväxten, eller får den att stanna upp. Håll er på årets gröna
skott så främjar det bara tillväxt och framför allt får ni en mycket finare och tätare häck i framtiden!
- Skölj av händerna och sträck på er, duka fram fikat och känn er glada med utfört arbete. Nu är det
bara att vänta på att häcken växer till sig så ni slipper er granne, den bullrande vägen eller kanske bara
tills den nått sin slutliga höjd.

Vid Dikesgrävning (borrhål)
– Ju större dike/hål och mer ny jord desto bättre
givetvis. Så se detta som en rek på bredd och djup.
- Planta 30-60 cm minst 20x20 cm. (Borr 15 cm)
- Planta 60-100 cm minst 25x25 cm. (Borr 20 cm)
- Planta 100-140 cm minst 35x35 cm. (Borr 25cm)
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- Planta 140-240 cm minst 50x50 cm. (Borr 40cm)
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Efterskötsel och bevattning.

Här följer en Rek tid med bevattning av Medföljande droppslang

- Här tar vi upp lite allmänna frågor vi vet ni kan ställa. Försök med dessa innan ni hör av er till
oss, mycket blir löst med bara lite pyssel.

Kom ihåg att ni har ansvar för att det inte blir för mycket eller för lite vattnat. Kan ta någon
vecka innan man ”känt” av åtgången. Och thujan är väldigt tålig, så var inte orolig.

- Har ni valt Thuja Smaragd skall den inte generellt klippas på toppen innan den nått sin slutliga
höjd + 10 cm, då klipper ni toppen en bit ned på fjolårsveds (bruna) delen av skottet, klipper ni på
det gröna skottet från i år bromsas inte tillväxten, däremot främjar det buskigheten på Smaragden.
– OBS! Klipp endast ev på toppen, aldrig på sidorna.

- Planta storlek 30-50 cm – Ca 2-4 h/tillfälle, 2-3 ggr vecka första 4-8 veckorna,
beroende på årstid vid plantering. Därefter 5 h en gång per vecka.

- Thuja Brabant rekommenderar vi i vart fall under tillväxt till färdig höjd och häck, att klippas
5-8 cm för att främja buskigheten på er häck. Ni får helt enkelt ett resultat som slår oklippt med
hästlängder när häcken är ”färdig” Börja klipp redan vid planteringen, se info ovan. Vill ni ha vassast häck på området? – Klipp 2ggr per år. Se bild på exempel på klippteknik, håll er till det ljusa
årsskottet, inte längre ned på plantan.

- Planta storlek 50-90 cm – Ca 3-4 h/tillfälle, 2-3 ggr vecka första 4-8 veckorna,
beroende på årstid vid plantering. Därefter 6 h en gång per vecka.
- Planta storlek 90-120 cm – Ca 3-5 h/tillfälle, 2-3 ggr vecka första 4-8 veckorna,
beroende på årstid vid plantering. Därefter 6h en gång per vecka.
- Planta storlek 120-150 cm – Ca 5-6 h/tillfälle, 2-3 ggr vecka första 4-8 veckorna,
beroende på årstid vid plantering. Därefter 7 h en gång per vecka.
- Planta storlek 150-200 cm – Ca 6-10 h/tillfälle, 2-3 ggr vecka första 4-8 veckorna,
beroende på årstid vid plantering. Därefter 12 h en gång per vecka.

- Är Thuja Columna ert val rekommenderar vi er att klippa dessa 5-8 cm runt om minst 1ggr per
år, detta för att återigen främja tätheten på den färdiga häcken.
– Klippteknik samma som Brabantthuja.
- Klotthujor, prydnadsthujor, formklippta thujor underhålls med jämna mellanrum, låt växa
ca 10 cm, klipp ca 2-3 cm.
- Angående bevattning går det inte att säga en exakt åtgång av vatten. Dränering, jordtyp tex lera,
storlek på plantan, årstid, torr/blöt sommar etc. Så här krävs av er lite ”fingertoppskänsla”!
Alla thujor klarar generellt lite torka bättre än för blött i marken, därför rekommenderar vi er att
vattna mycket, rejält blött i er häckrabatt och låta det torka ut, istället för att småbevattna varje
dag. Med denna teknik riskerar man inte rotröta som kan inträffa om det ständigt är blött vid rötterna. Detta sker oftast i lerrika jordar, samt där dränering är undermålig. Här är Thuja Smaragd
också den som är ordentligt mycket mer känsligare än Thuja Brabant, och om skadan är framme
repar sig Brabant otroligt fort (1 säsong), medan Smaragden kan behöva både två eller tre
säsonger, och vem vill vänta så länge?
Är ni osäkra om det krävs bevattning? Gräv ner ca 10-15 cm ned i jorden, är det mer än blött,
än ytterst lite fuktigt? – Vattna INTE, vänta tills nästa dag. Bästa sättet för att slippa detta problem
är att införskaffa sig en Timer, ställ in den på rejäl bevattning 2 ggr i veckan, då är ni dels av
med mycket arbete, men ni kan vara säkra på att alla plantor får lika mycket vatten och med rätt
mellanrum. – Timer finns att beställa hos oss.
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Slang bevattning.		

För mycket vatten, dålig dränering.

För lite vatten.
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Eventuella reaktioner vid nyplantering. Vanliga Frågor.

I en övrigt fin och grön planta ser vi bruna torra kvistar, vad är det?

Vid nyplantering kan det i sällsynta fall förekomma att plantorna efter några veckor/månader kan
få lite gula/ljusbruna inslag i toppen på thujan, detta betyder för lite vatten, öka bevattningen!

Under leverans och transport ligger plantorna antingen i kassar av trä eller är handlastade i pyramidsystem. Då är det ofrånkomligt att inte några grenar får sig en knäck, därför kan det plötsligt
efter 4-6 veckor komma några bruna kvistar.
Klipp bort och de försvinner, annars faller de så småningom bort av sig själva.

Visar sig detta istället som det börjar nerifrån plantans botten, så betyder det för mycket vatten,
sänk bevattning, låt torka ur innan nästa bevattning.
Båda dessa tillstånd är viktigt att omgående uppmärksamma och justera bevattning, thuja kommer
på inget sätt dö ut, men den blir ju rejält ful och tar tid på sig att återhämta sig.
Har det gått lite längre? Rensa upp det döda, dels för att få in mer ventilation, solljus och även för
syns skull, göd sedan försiktigt med YaraMila NPK.
Har bevattning varit extrem, häcken otroligt tätt planterad, blöt höst och ni ser svarta angrepp på
thujan är detta mögelangrepp som åtgärdas som ovan – klipp, rensa upp, se till att det torkar upp.
Denna form av mögel är helt ofarlig och är en naturlig reaktion vid tex blöt och seg höst. Uppträder på enstaka plantor, i extremt sällsynta fall.
Jag har fått kottar på mina thujor??
Också helt naturligt, detta sker vid varm väderlek, och visar sig först som massor med små gröna
knutor, dessa blir senare kottar, mest synligt året efter. Tycker man dessa är hemska, bara plocka
bort dem. Händer vid extremt varma och torra somrar.

Före.							Efter bortklippning.
Hjälp, toppen har gått av??
Ingen fara alls, om inte toppen är av så minst 20% av plantans totala höjd saknas. En thuja går
knappt att få stopp på i höjdled, därför slår vi hål på myten att den stannar vid toppklippning,
då skulle ni inte se era grannar klippa sina häckar 2 ggr/år.
Skulle skadan dock vara framme, klipp bort den skadade delen. Hitta sedan Er nya topp, välj den
som växer mest uppåt, är den sned, hjälp den på traven med tex lite ståltråd – vipps har ni fixat
toppen. Inom några månader kan ni inte längre hitta er planta som hade knäckts.

Bruten topp.

Bort klippt topp.		

Uppbunden ny topp med ståltråd.

Hur och när ska vi göda våra plantor?
Era plantor behöver näring likt allt levande, även den bästa jorden ni köpte vid plantering, är tyvärr
rätt urlakad och trött redan efter några månader. Så gör för vana de första 3-4 åren att göda vår
och sensommar, det har ni igen både i tillväxt med framförallt i lyster och grönhet under vintern,
och det är ju en av anledningarna till ni valt att plantera thuja och inte tex avenbok. Vi på thujor.
se säljer gödning som är framtaget för just vintergröna växter. Se vår hemsida för aktuellt pris och
fabrikat. Ni kan räkna med att ni behöver ca 60-120 gram per meter och gång, lite beroende på
storlek på planta.
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Lite osäker på mina plantor?
Då gör ni på följande sätt, känner ni att ni inte får hjälp med ovan tips så ta några kort, inte jättenära, utan en bit ifrån – maila oss dessa i god upplösning, beskriv problemet eller frågan till
följande adress http://www.thujor.se/kontakt.html så återkommer vi inom 72h till er, oftast mycket
fortare med åtgärdsförslag eller ev återkoppling på plats. V.g ring ej först, utan prova maila vid
dessa frågor, då det kan skapa irritation hos er om ni kommer till tex säljare i vår växel utan
kunskapen vid specifika tillstånd hos thujan.
När vinter är på intågande, vad gör jag då med thujorna?
Här kan vi endast råda, detta för vi tyvärr inte får svar i vår kristallkula hur lång och kall vintern
kommer bli, vi kan bara se statistik från tidigare år.
Men det som kan inträffa är ett tillstånd som heter tjältorka som är extremt förödande för alla
vintergröna växter, alltså inte specifikt thuja.

Häck utan täckning.		
Täckt häck.			
									

Så här fin var häcken efter
avtäckning.

- Har ni planterat tidig vår eller sent på hösten gör ingen skillnad, rötterna har under inga
omständigheter nått under tjäldjup – så skydda då era plantor oavsett.
- För att skydda sig mot tjältorka gäller att skydda plantan, förr användes juteväv, denna form av
organisk täckning avråder vi ifrån. Dels är det tyngden, ni måste bygga en ställning runt växten,
annars knäcks den. Vid blötsnö sjunker allt ihop, och har man otur på våren när solen värmer på
dagen och det är minus om natten så riskerar man mögelangrepp pga juteväven ej ventilerar runt
plantan.

Kort information om Tjältorka.
- Inträffar när rötterna varit i tjäle, dvs i fryst område i mark och EJ kunnat dra vatten. Vintertid är
luften väldigt torr, ofta i kombination med vind, detta är väldigt uttorkande för växten. Lägg
sedan till att vårsolen börjar bli stark redan i början av februari , detta medför att växten bränns enkelt
förklarat.
- Detta i kombination med att rötterna Ej nått under tjälnivå gör att de först torkar för att sedan brännas sönder av solen. Efter vad vi anser rimligt är att efter två säsonger har rötterna nått så pass djupt
ned i marken att växterna är självgående och då suger de vatten även vintertid, fram till dess bör man
skydda dem. Givetvis är det så att thujor som är planterade i konstruktioner ovan mark, såsom lådor,
krukor, stödmurar behöver detta skydd längre fram också. Vintergröna växter såsom thuja har även en
form av fördröjning i sitt utseende, detta medför att växten kan vara grön och fin även när våren kommer, för att sedan totalt kollapsa, först bli gul, sedan brun, för att sedan näst intill mumifieras och då redan vara stendöd. Då kan vi vara inne i både maj och juni. Räkna med att det ni ser på plantan är något
som hände alla fall minst 4-5 veckor tillbaka.
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Täckning av
snöklädd häck.
- Använd istället skuggväv HPDE typen, den är otroligt lätt, smidig, verkligen glider över
plantan, inga grenar etc som fastnar, filtrerar bort 70% av den skadliga UV strålningen, släpper
endast igenom lite vind som ser till att ventilera under, snön fastnar ej utan glider av. Ser till att
jämna ut klimatet under duken under tiden det är varmt om dagen och kallt om natten.
- Skuggväven skall sitta på tills tjälen har släppt, tänk då även på att tjäle släpper vid ytan först,
var säker på att all tjäle är ur marken innan väven tas bort. Vattna sedan Rejält, det kan vara första
vattnet på 4 månader för växten, så det lär vara mer än välkommet, Vik sedan ihop er väv,
använd åter nästa vinter. Sälj sedan vidare på blocket! Är väv monterad som köpts av oss eller
är av märket Karatizis och håller en skyddsgrad av minst 70%, då ersätter vi även plantor till
100% som förstörts av ev vinterskador, samt även skador av vilt, tex rådjur. Win-Win!
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Om jag misstänker Rådjur och Hjort i min närhet, kan jag skydda mig?

Viktigt att tänka på.

- Rådjur har en förkärlek att utan större urskiljning börja skava och gnugga sin panna mot stammen
på mindre thujor, är det riktigt små plantor tycker de även om att smaka på toppskotten..

- Jag är inte helt nöjd med min leverans? Så fort ni kan, maila till http://www.thujor.se/kontakt.html
och beskriv ert ärende. Märk detta mail med felleverans el liknande.

- Det är väldigt ovanligt att rådjur går på hela häckar och hela bestånd, utan de brukar utse sin favorit thuja, brukar inte vara mer en ett mindre antal vart fall. Tråkigt givetvis, men det ända bevisade
sättet att undvika är att skydda och täcka dem tex med skuggväven vintertid, då kommer de inte åt,
utan ger sig vidare mot er granne förhoppningsvis.

- Min thuja är något kort i rocken, vad gör jag? Det händer under en säsong med ca 3000 leveranser
från Ystad till Luleå att även vi packar fel. Tänk därför på att om det är helt fel planta eller helt fel höjd
att INTE plantera dem, är de planterade anser vi de godkända och skall då betraktas som fullt godkänd
planta. Vid felleverans byts de ut så fort det bara går, lite beroende på var i landet ni finns. Har detta
inträffat
Ring eller SMSa till följande nr 076-308 61 50 eller 076-000 20 40.

- Plantor som kommit upp i storleken 150 cm brukar de inte kunna skada så det är inget problem, utan då är det endast skogens Konung som kan göra skada. Under våra verksamma säsonger
2011/2012/2013/2014 har vi endast EN kund som fått sin häck förstörd av älg, så risken är försvinnande. Som tips till er, denna kund fick full ersättning inklusive plantering av oss från sitt
försäkringsbolag, detta med tillägget i hans fall Villa +, kan vara bra att tänka på.

- Är det så att ni beställt en tex Thuja Brabant 100cm + och den visar sig vara 95 cm, ser vi gärna att
vi löser det ekonomiskt alt något tillbehör som ni kan tänkas behöva senare tex väv, gödning. Vi räknar
då av antal cm till kronor, kommer inte bli några större summor, men det är så vi räknar, och tänk på att
dessa cm tar någon vecka att växa ikapp. Händer detta ber vi givetvis om ursäkt redan nu. Detta gäller i
vårt ordinarie leveransområde, sker det utanför är det endast ev ekonomisk gottgörelse som kan ske. Vi
har alltså ingen möjlighet att skicka en turbil 80 mil för att skifta thujor som är några cm korta i rocken.
Tycker det är svårt att nå Er på Thujor.se tidvis under högsäsong.
Vad gör jag?
- Det är helt rätt, under högsäsong kan det vara svårt att nå oss på telefon utanför försäljning. Men
skicka mail till http://www.thujor.se/kontakt.html så kommer ni får svar och bli kontaktade, och tänk på
att under tex semestertider så kan svar dröja upp till 72 h. Som vanligt då, något som riktigt är panik,
som helt enkelt inte kan vänta Ring eller SMS:a till följande nr 076-308 61 50 eller 076-000 20 40.
- Vi tackar återigen för att ni valde oss, och vi hoppas att Ni ska bli nöjda, hör av er annars, för
vår målsättning är att vi ska försöka göra alla nöjda. Ni kommer även framåt vintern få mail och
ny information om hur man skyddar sina ofta rejält dyra häckar under vintern. Vi stämmer även
då av konditionen på plantorna då det kan vara någon som behöver bytas ut.
-	Mycket glädje önskar vi er, så hörs vi framåt vintern.

Mvh Fredrik och Per med övrig personal på
Vadstena Dreamgardens AB – www.thujor.se
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13

Här sparar du dina kvitton från köpet av dina plantor.
För att GARANTIN ska gälla måste du ha dessa tillgängliga.

Här hittar du lite svar på frågor

Planterings och Skötselinstruktioner – Spara Denna folder!

3

Först lite allmänna frågor

3

Hur ska jag tänka vid plantering?

4			

Denna garanti innebär att en planta som inte är sortäkta eller inte utvecklar sig normalt, trots
adekvat skötsel och växtplats, ersätts av en ny planta under garantitiden.
Om det inte är ställt utom rimligt tvivel att plantan är död eller har allvarliga brister som ej
kommer att återhämta sig, ger vi alltid växten, minst 3 månader för att uppvisa bättring efter
våra råd. Ev utbyten sker endast maj/juni och sept/okt/nov. Dvs tidigast utbyte av vårplanterade växter är då på hösten. När ni befarar att växten inte utvecklar sig normalt, sänd oss
foto och beskrivning av ärendet till kontakta oss/reklamation så återkommer vi med
information på hur ev återhämtning av plantan kan ske.

Förberedande arbete vid plantering!

4			

Efterskötsel och bevattning.

6

Här följer en Rek tid med bevattning av Medföljande droppslang

7

Eventuella reaktioner vid nyplantering. Vanliga Frågor.

8		

Jag har fått kottar på mina thujor??

8			

I en övrigt fin och grön planta ser vi bruna torra kvistar, vad är det?

9

Garantin gäller inte för skador som uppkommit efter köpet och som orsakats av bristande
omvårdnad, felaktig skötsel, olyckor eller annat utanför vår kontroll. Detta inkluderar
exempelvis bristande bevattning, köld- eller vindskador, viltskador, felgödsling, felaktig
plantering, undermålig dränering på växtplatsen, plantering i lerjord utan jordförbättring
så lucker omgivning uppstår för plantans rotsystem, översvämning, förgiftning och skador
orsakade av djur eller människor.

Hjälp, toppen har gått av??

9

Hur och när ska vi göda våra plantor?

9			

Vår växtgaranti innebär att du som kund ska få en felfri växt som uppfyller branschens krav
på kvalitet, sundhet och sortäkthet. Du har därför alltid 12 månaders växtgaranti på våra
växter. Vi följer GRO´s bransch/kvalite linjer.

Garantin utsträckes att även omfatta köldskador och tjältorka som kan uppstår under tjälperioden under vintertid, vid inköp och montering av oss levererad skuggväv. Vid montering
av skuggnät/väv tar ni ett kort och sparar detta. Väv skall om ingen annan information ges
av oss vara monterad i god tid innan vårsolen börjar torka ut - senast datum för täckning
är satt till 15/2.

Lite osäker på mina plantor?

10		

När vinter är på intågande, vad gör jag då med thujorna?

10		

Kort information om Tjältorka.

10

Om jag misstänker Rådjur och Hjort i min närhet, kan jag skydda mig?

12

Viktigt att tänka på.

13

Tycker det är svårt att nå Er på Thujor.se tidvis under högsäsong.

13

Garanti

14		

Utan skyddtäckning kommer vi ej acceptera några reklamationer under tjälperioden, utan
Ni måste innan tjälen kommer ta kontakt med oss så ett ärende kan skapas. Dvs det går ej
chansa att ej skugga för att sedan hävda fel i mars-maj året därpå.
Vidare görs inga garantiutbyten under den tidiga
etableringsperioden, inom 3-4 månader efter
plantering, och såvida det inte kan påvisas att
plantorna bär på sjukdom vid leverans täcker
garantin maximalt 20% av levererade plantor.
Givetvis ersätts 100% av plantor om felet
ligger hos oss som leverantör.
Normalt bortfall av plantor är
r
om 10 dg
mindre än 1 på 150 st som
Beställ in
t.
t
50% raba
d
e
är korrekt planterade.
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