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Risk för frost till helgen 
 

Kommande helg ser det ut  att bli kallare och det är frostrisk mot slutet av helgen. 

Enbart Toptex skyddar mot temperaturer ned emot 3-4 minusgrader förutsatt att det är 

vindstilla. Se till att duken är väl förankrad så att inte kylan kryper in. 
OBS! Otäckt potatis i stuka tål ingen frost. 
 

Täck med plast utanpå fiberduken vid lägre temperaturer eller vid blåst 

Fiberduk/Toptex är genomsläpplig för luft, vilket gör den till ett utmärkt täckmaterial för 

stärkelsepotatis. Men nackdelen är att minusgrader i samband med blåst kyler rakt igenom 

stukan vilket gör att stukan lätt kan frostskadas. Täck därför stukan med plast utanpå 

fiberduken inför frostperioden och förankra väl så inte kylan eller vinden tar sig in. Ta bort 

plasten så fort den kalla perioden upphör, annars riskerar potatisen bli för varm! 

 

Om det blir riktig vinter, täck med halm och plast 

Om temperaturen faller och vädret går mot vinter krävs riktig vintertäckning. Nät, 30-40 cm 

halm och en väl förankrad plast utanpå är det absolut bästa skyddet mot långvarig 

vinterkyla. Var bara observant så det inte blir för varmt, öppna och lufta vid varmare 

perioder. 
 

Täckmaterial - priser 
 

 Mått Styckpris 

PLAST  8 x 25 765 kr 

 12 x 25  1 020 kr 

    

NÄT  7 x 30 995 kr 

   
FIBERDUK 
(Toptex) 9,8 x 25 2 550 kr 

 12,5 x 25 3 220 kr 
 

Priser inkl. återvinningsavgift. Moms tillkommer.  
 

Kontakta vågmästare för beställning av plast, nät och fiberduk. Täckmaterial kan även hämtas på 

utsädescentralen, 044 – 28 61 72.  

 
Vågmästare Kristianstad Vågmästare Östra  

044 – 28 61 64 044 – 28 61 31  
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