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Gødning
Veg Techs sedum-urt-græs/tørengsmåtter består af
engvegetation med lille behov ro næring. Systemet 
har dog en begrænset reserve i opbygningen.
- Gødskes ved behov april-juli.
- Anbefales hvert 3:e år.
- Veg Techs taggødning anbefaling ca. 25 gr/m².
 
Vanding
I tørkeperioder anbefales vanding af vegetationen for 
at fremme frodigheden. Tjek at hele opbygningen er
gennemfugtet inden vandingen afsluttes. Stejle tage 
fra ca 10° som er sol- og vindeksponerede er mere  
udsatte for tørke kan have gavn af drypvanding for at 
få et frodigere udtryk og blomstring. Veg Tech tilbyder 
vandingssystemer til grønne tage.
 
Ingen slåning/klipning
Sedumvegetationen er lavtvoksende og behøver ikke 
at klippes. Blomsterstilkene står tilbage om efteråret 
og vinteren som små sølvgrå kviste. Hvis de gamle
blomstergrene opfattes som forstyrrende, kan de
håndluges bort. Vent til f røene har løsnet sig, da disse 
er med til at forny taget.
 
Tagbrønde, tagrender og andre tagdetaljer
Afløbet kontrolleres med samme interval som et
almindeligt tag, mindst 1 gang/år. eller efter
tagkonstruktionens anvisninger.

Færdsel på taget
 ∙ Sedumvegetation skades af gangtrafik, specielt når 

det er f rostvejr. Der hvor der anlægges sedum skal 
der ikke være jævnlig gangtrafik..

 ∙ Med den rigtige opbygning tørrer uønskede  
vækster bort på sedmtaget. Hvis selvsåede planter 
fra birk, pil, mælkebøtte og lignende alligevel har 
klaret sig skal de luges bort.

 ∙ Kontrollér skyggefulde hjørner for uønsket  
vegetation samt steder hvor vand f ra højere  
liggende tagflader vander ned på vegetationen.

 ∙ Samlinger af blade fjernes. Løvtræer som  
skyggerkan med fordel beskæres.

 ∙ Ved skader på sedummen kan man klippe eller 
rive sedumstiklinger f ra 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 lid tagjord eller sand/ 
grus over stiklingerne. Forsøg at holde det fugtigt i 
1-2 uger derefter, til stiklingerne har sat rødder.
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