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Gødskning

Uønsket vegetation

Gødskning kan ske fra tidligt forår til sensommer. Taget
gødskes ved behov maks én gang pr. år med Veg Techs
langtidsvirkende taggødning. Samme år som anlæg behøves ingen gødskning. Vegetationen er gødet ved levering.

Selve tagfladerne bør også kontrolleres for uønsket
vegetation minimum én gang pr. år. Med den rigtige
opbygning tørrer uønskede vækster normalt bort på
sedumtaget. Hvis selvsået rodukrudt såsom birk, pil og
mælkebøtter alligevel har klaret sig, skal de luges bort.

Gennemsnitlig/anbefalet gødningsmængde: 30 g/m².
Ved at tilføre næring sikres en mere frodig og tættere
vegetation samt en rigere blomstring hen over
sommeren.

Vanding
Sedumvegetationen består af hårdføre sedumarter.
I tørkeperioder, specielt marts til juli anbefales at
vande. Behovet er normalt størst, de første år efter
montering. Dette gælder særligt stejle tage,(>15°) som
er sol- og vindeksponerede og mere udsatte for
udtørring. Det kan understøttes med drypvanding, for
at få en frodigere tilvækst og blomstring. Veg Tech
tilbyder sikre, enkle drypvandingessystemer hertil.

Ingen slåning/klipning

Sedumvegetationen er lavtvoksende og behøver ikke at
klippes. Blomsterstandene står tilbage om efteråret og
vinteren. Hvis de gamle blomsterstande generer, kan
de håndluges bort. Vent til frøene har løsnet sig , da
disse er med til at forynge taget.

Kontrollér særligt skyggefulde hjørner for uønsket vegetation, samt hvis der er steder, hvor vand fra højere
liggende tagflader løber ned på vegetationen (bør undgås).
Samlinger af blade fjernes. Løvtræer, som skygger, og
hænger ud over tagfladen, kan med fordel beskæres.
Ved skader på sedummen kan man klippe eller rive sedumstiklinger fra andre dele af taget med rigelig vækst
og sprede dem ud på de bare pletter. Den bedste tid
for dette er før og efter blomstring. Hvis det er muligt strør man lidt tagjord eller sand/grus over stiklingerne. Forsøg at holde det fugtigt i 2-3 uger derefter, til
stiklingerne har sat rødder.

Færdsel på taget
Sedumvegetation skades af gangtrafik, specielt når
det er frostvejr. Hvor der er sedum, bør der ikke være
jævnlig færdsel eller ophold. Veg Tech kan tilbyde
armeringsriste i sort plast til beskyttelse af sedum på
tage med tilbagevendende betrædning.

Tagbrønde, tagrender og andre tagdetaljer
Afløb kontrolleres med samme interval som et
almindeligt tag, mindst 1 gang/år eller efter øvrige
driftsanvisninger.

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål om din sedumvegetion,
ring til Veg Tech A/S for yderligere råd og vejledning.
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