PERENNMATTA - FÄRDIG RABATT DIREKT
Marktäckande växtlighet direkt

Veg Techs färdiga växtmattor av marktäckande perenner
ger direkt en tät och vacker vegetationsyta som hjälper
till att hålla ogräset borta. Ytan blir mer lättskött än en yta
som är planterad med krukodlade perenner.
Perennmattor lämpar sig väl i anläggningar med höga
krav på estetik och finish. Den odlas i en kokosstomme
som gör den lätthanterlig och minskar risken för
yterosion vid exempelvis kraftiga regn.
Växterna är välutvecklade vid leverans och de etablerar
sig snabbt på sin nya växtplats med minimal etableringsskötsel. Då ytan ser färdig ut från första dagen minskar
risken för vandalisering av planteringen.

PRODUKTFÖRDELAR
Snabb etablering

Enkel att anlägga och hantera

Minimalt skötselbehov

Minskar risk för vandalisering

Kan skydda effektivt vid erosionsrisk

Håller fröogräs borta

Trött på att rensa ogräs?

En perennyta blir färdig på en eftermiddag.
Färdiga mattor av marktäckande timjanarter
fick den här innergårdens rabatter att blomstra.

En väl förberedd yta fri från rotogräs ger en god
grund för en bra etablering med bästa resultat.
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Minimalt skötselbehov och
färdigt resultat från dag ett.

Timjanmattor i exklusiv parkmiljö

PRODUKTER
Fragaria vesca ’Rügen’, månadssmultron

Geranium x cantabrigiense ’Karmina’, liten flocknäva

Frodig marktäckare som blommar och ger
smultron samtidigt. Kommer tidigt på våren
och har grönt bladverk långt in på hösten,
ej revande.

Marktäckare med mörkrosa blommar.
Riklig blomning, kan vara delvis vintergrön.

Artikelnr
Mått
Höjd
Blomningstid
Zon
Läge

2-12019
0,4 × 1,25m
20 cm
Juni-sept
B
Sol

Geranium x cantabrigiense ’St Ola’ ,
biokovonäva
Marktäckare med vita till ljusrosa blommar.
Riklig blomning, kan vara delvis vintergrön.
Artikelnr
Mått
Höjd
Blomningstid
Zon
Läge

2-12054
0,34 × 0,55m
20-25 cm
Juni-juli
B
Sol-halvskugga

2-12310
0,4 × 1,25m

Storbladig murgröna med friskt, mörkgrönt
bladverk och vit ådring.
Artikelnr
Mått
Höjd
Zon
Läge

2-12025
0,4 × 1,25m
10 cm
I-II (III)
Halvskugga-skugga

Polypodium vulgare, stensöta

Ormbunksliknande blad med frisk grön färg
och ett tätt växtsätt, används exempelvis som
fogväxt i stenpartier. Planteras ej senare än
september.

Vintergrön, robust ormbunke med enkla parflikiga
blad.Trivs i steniga, fuktiga jordar även i torrare,
soliga lägen.

2-12024
0,4 × 1,25m
5-10 cm
C
Sol-halvskugga

Sibbaldiopsis tridentata ´Nuuk´ ,
grönländsk fingerört
Mörkt gröna blad med vita stjärnformade blommor på sommaren som över går till en rödaktig
ton på hösten. Härdig, trivs på solig plats i
väldränerad mager jord.
Artikelnr
Mått
Höjd
Blomningstid
Zon
Läge

2-12055
0,34 × 0,55
10-20 cm
Maj-juni
I-VII
Sol-halvskugga

2-12312
0,4 × 1,25m

2-12056
0,34 × 0,55m
10-40 cm
B
Sol-skugga

Artikelnr
Mått
Höjd
Zon
Läge

Finns som
örtpluggplanta

Thymus sp. mixade arter, timjan
Mixade arter med timjan som ger en yta med olika
skiftning. Blommar från vitt till mörkrosa. Lockar till
sig insekter. Ej ätlig. Delvis vintergrön.
2-12043
0,34 × 0,55m
5 cm
Maj-augusti
B
Sol

Artikelnr
Mått
Höjd
Blomningstid
Zon
Läge

2-12311
0,4 × 1,25m

Vinca minor, vintergröna

Waldsteinia ternata waldsteinia, gullgröna

Krypande vintergrön marktäckare med
mörkgrönt glansigt bladverk och ljusblå
blommor.

Tålig marktäckare med gula blommor som klarar
av att växa i skugga till halvskugga samt i soliga
lägen med fuktig jord.

Artikelnr
Mått
Höjd
Blomningstid
Zon
Läge

2-12020
0,4 × 1,25m
10-15 cm
maj-juni
B
Halvskugga-skugga

BUSKMATTA - Perfekt för slänter

De färdigodlade mattorna täcker stora ytor snabbt och
har ett starkt växtskikt som binder det underliggande
materialet effektivt. De är utmärkta att anlägga i branta
slänter för erosionssäkring. Vegetationen odlas på en
stomme av kokosfiber och ett tunt skikt av jord/substrat.
Det täta växtskiktet håller oönskad vegetation borta och
har ett minimalt skötselbehov.
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Hedera helix ’Hestor’, murgröna, storbladig

Leptinella dioica, grönkotula

Artikelnr
Mått
Höjd
Zon
Läge
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2-12029
2-12001
0,4 × 1,25m
0,34 × 0,55m
20-25 cm
Juni-juli
B
Sol-halvskugga

Artikelnr
Mått
Höjd
Blomningstid
Zon
Läge

Artikelnr
Mått
Höjd
Blomningstid:
Zon
Läge

2-12017
0,4 × 1,25m
20 cm
Maj-juni
B
Sol-skugga

Finns som
örtpluggplanta

Cotoneaster x suecicus ’Coral Beauty’
krypoxbär
Tuff buske som klarar stadsklimat bra.
Blommar med små, vita blommor och
sätter rikligt med röda bär. Vintergrön.
Artikelnr
Mått
Höjd
Zon
Läge
Leverans

2-12027
0,4 × 1,25 m
0,3-0,6 m
IV
Sol-skugga
Rullade och lastade på pall

EXEMPEL UPPBYGGNADER
Montage på ogräsf ri jord

Montage på jord med ogräsinslag
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1.

Perennmatta

2.

Befintlig ogräsfri jord - luckras

1.

Perennmatta

2.

200 mm ogräsfri jord

3.

Ogräshämmande fiberduk

4.

Befintlig jord
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PRAKTISKA RÅD
Underlag och plantering
Bäst resultat uppnås på näringsfattig jord som ska vara
fri från fleråriga rotogräs såsom kvickrot, kirskål och tistlar.
Underlaget ska vara jämnt så att perenn-/buskmattorna
får bra jordkontakt vid utläggning.
Vattna ytan ordentligt innan utläggning och lägg mattorna
tätt kant i kant. Vid montage i branta slänter förankra
mattorna med träspik, Läs mer i avsnittet om Tillbehör.
Efter utläggning och under de första veckorna ska
mattorna vattnas igenom noga. Bevattning
rekommenderas under de 2 första växtsäsongerna.
Skötsel
• Rensa bort eventuellt ogräs så fort som möjligt
• Vattna under mycket torra förhållanden
• Gödsla vartannat år med långtidsverkande gödselmedel
Ladda ner aktuella anvisningar på vegtech.se
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