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Veg Tech

Veg Tech Perennmatta och Buskmatta
Monterings- och skötselanvisning 

1.  Markberedning
Växtbädden på planteringsytan ska vara lucker och 
väldränerad samt ha en god näringsstatus.
Beroende på den befintliga jordens kvalitet kan den 
behöva förbättras alternativt kompletteras med ny  
växtjord. 

Jorden ska vara fri från fleråriga rotogräs såsom  
maskrosor, kvickrot, kirskål och tistlar.
Jordar med ogräsproblem kan åtgärdas genom att 
marken täcks med en ej ljusgenomsläpplig fiberduk  
i två år före montaget. En alternativ lösning vid  
behov av snabb åtgärd är att placera en ogräs- 
hämmande, termiskt behandlad fiberduk på marken. 
Var noga med att skarvarna överlappas ordentligt.  
Påför därefter 200 mm ogräsfri jordblandning 
ovanpå fiberduken. 

Luckra jorden om den är kompakterad och säkerställ 
att underlaget är jämnt.

2.  Utläggning av perennmattor
 y Utläggning ska göras under perioden maj till  

september i god tid före vintern. Om plantering 
görs vid annan tidpunkt finns risk för vinterskador 
och/eller torkskador efterföljande vår.

 y Perennmattorna ska monteras omgående vid  
leverans.

 y Gödsla växtbädden innan utläggning med  
långtidsverkande gödselmedel (ca 30 g/m²)  
eller motsvarande.

 y Lägg därefter mattorna tätt, kant i kant ovanpå  
det väl förberedda underlaget. Det är viktigt att 
mattorna får bra jordkontakt vid utläggningen och 
att ytterkanterna täcks för att förhindra uttorkning.

 y I slänter kan mattorna förankras med exempelvis 
Veg Tech träspik.

3.  Etableringsbevattning
 y Vattna igenom mattorna och det underliggande  

jordlagret direkt efter montaget för att aktivera  
rotsystemet och säkerställa en god etablering. 

 y Under 3–4 veckor efter plantering krävs regel- 
bunden bevattning så att jorden hålls fuktig.  
Säkerställ att vattnet tränger ner genom  
underliggande jordlager vid varje tillfälle. 

 y Under de två första växtsäsongerna ska  
etableringsbevattning sedan göras efter behov. 
Kontrollera bevattningsbehovet en gång i veckan.

Denna anvisning är tillämplig för plantering och skötsel av Veg Tech Perennmatta och Buskmatta.
Anvisningen uppdateras kontinuerligt och gällande version är publicerad på www.vegtech.se. 

Montage på ogräsfri jord

Montage på jord med ogräsinslag

Skötsel
 y Eventuellt ogräs ska rensas bort så fort som 

möjligt. De marktäckande arterna har genom 
sitt växtsätt en ogräshämmande verkan men 
det finns risk att oönskad vegetation kan  
uppkomma i svagväxande partier.  
Ogräsrisken är vanligtvis störst i randzoner där 
den marktäckande vegetationen gränsar mot 
andra ytor. 

 y När den marktäckande vegetationen  
etablerats behöver den normalt bara vattnas 
under torkperioder. Undantaget är vintergröna  
växter som bör bevattnas ordentligt på hösten  
innan marktjäle uppstår för att undvika tork- 
skador under vintern och tidig vår.

 y Gödsling ska utföras en gång per år under  
våren med långtidsverkande gödselmedel  
(ca 30 g/m²) eller motsvarande.

 y Ev. beskärning av murgröna och buskmattor 
ska utföras under april-maj eller augusti- 
september.
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