
Grønne Tage 
Drift og vedligeholdelse 

 

 

Det anbefales at der udføres vedligeholdelse.  

2 gange om året, foråret og efteråret (F.eks. April og September). 

 

Ved ankomst 

Sedum-måtterne skal rulles ud/bakkerne lægges ud senest 1 dag efter ankomst. Enten på 

taget eller på jorden. 

 

Opstartsperiode 

Umiddelbart efter montering anbefales det at sedum-måtter/bakker vandes godt op.  

I de første par måneder efter montering, skal man løbende holde øje med det for at sikre 

dets trivsel under de lokale forhold.  

 

Gødskning 

Sedumtaget skal tilføres lidt gødning. En almindelig have eller plænegødning, f.eks. NPK 14-

3-15 eller en tilsvarende Øko gødning. Dosering ca. 1kg pr 100kvm. For meget gødning kan 

skade planterne såvel som det at give gødning i solskin og tørre perioder. 

 

Ukrudt 

Fjernelse af ukrudt gøres manuelt. Med de fleste sedum opbygninger, vil ukrudt tørre ud, 

men det der overlever skal fjernes.  

Mængden af ukrudt er afhængig af lokale vækstbetingelserne.  

 

Vanding 

Hvis måtterne er ligget i en meget varm periode er det vigtigt, at man holder særlig øje med 

evt. udtørring og vande, hvis det skønnes nødvendigt.  

I tørkeperioder der strækker sig ud over 2 uger, anbefaler vi at vande taget. Proceduren 

gentages for hver 14. dag hvis tørkeperioden fortsætter.  

 

Væksten 

I tilfælde af, at der forekommer bare pletter kan disse afhjælpes ved at tilføre lidt jord og 

stiklinger, som efterfølgende vandes. 

 

Bladfang 

Bladfang kontrolleres og renses 2 gange om året. Hold særlig øje i våde perioder for at sikre 

effektiv afvanding. 

 

pH  

For at sikre gode vækstbetingelser skal man måle pH-værdien på vækstlaget ca. én  

gang om året. Er værdien for lav, dvs under 5,2 skal man tilsætte kalk 

 

Ovenstående beskrivelse er ikke udtømmende og da sedumtage består af levende planter 

skal man løbende holde øje med det og udføre evt. udbedringer for at sikre, at det trives. 

Har man brug for assistance eller ønsker tilbud på en serviceaftale, kan GrowTek kontaktes 

på tlf. 70 20 20 71 eller info@growtek.dk 


