Blomstertak Tørreng
Drift- og skjøtselsanvisning

-en del av Veg Tech AB

Regelmessig skjøtsel gir forhold for en frodig og tett vegetasjon, rikere blomstring og lang levetid. Denne
anvisningen gjelder Blomstertak AS montert på tak. Den nåværende versjonen er publisert på
www.blomstertak.no og oppdateres løpende.

1. Gjødsling
Blomstertaks tørrengmatte består av sedum, gress og
engplanter med lite krav til næring. Gjødsling er likevel
nødvendig.
-

Utfør gjødsling ved behov. Vi anbefaler hvert
tredje år.
Spre Blomstertaks takgjødsel eller tilsvarende
produkt jevnt over engen i perioden april – juni.
Egnet gjødselmengde er 25 g / m².

Tips: Sterk mosevekst er tegn på ernæringsmessige
mangler.
2. Vanning i tørkeperioder april-august
Vann anbefales i tørkeperioder for å få god vekst av
engplanter og gress. Se til at hele oppbygningen
gjennomvannes før man avslutter vanningen.
Tips:
For tak som er sol og vindutsatte: Dryppvanning
anbefales.

3. Årlig tilsyn av vegetasjonen
Luk vekk uønsket vegetasjon (f.eks.bjørk, løvetann og
gressplanter) med røtter og fjern det fra taket.
Om vegetasjonen er sparsom behøves ingen annen
innsats enn å fjerne visne vekster på våren.
Om engvegetasjonen er frodig anbefaler vi å slå engen
for å beholde blomsterfloraen og fremme den framfor
gress og ugress.
-

Benytt skjæreredskap som ljå eller ryddesag
med blad istedenfor trimmer med nylonsnøre.
(Sistnevnte ødelegger og skader plantene.)
Slå engen når de fleste blomstene har
blomstret ferdig (august-september).
Klippehøyden bør være 6-8 cm.
Fjern avslått vegetasjon fra taket.

Januar 2022 Blomstertak AS | www.blomstertak.no

Kontroller og rengjør taksluk, takrenner og andre takdetaljer minst en
gang i året for å sikre en velfungerende drenering.
Fjern rusk og blader.
5. Enhver reparasjon
For å øke dekningen og frodigheten, kan hjelpesåing benyttes. Ta
kontakt med Blomstertak AS på service@blomstertak.no for veiledning.
6. Barfrost og snømåking
Ikke gå på engen ved barfrost.
Hvis snømåking på sedumtaket er nødvendig skal ca. 5-10 cm snø
etterlates for ikke å skade takvegetasjonen.
7. Dokumentasjon
Dokumenter aktivitetene som utføres i Blomstertaks
Skjøtselsprotokoll, tilgjengelig på side 2.
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Eier av eiendommen:

Eiendommens navn:

Adresse:

Kontaktperson:

Mobil:

E-post:

Anbefalte tider for skjøtsel:
Merk at vanning må tilpasses. En tørr mars kan også inntreffe.
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Dato for utført skjøtsel:
Skjøtsel

JAN
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1. Gjødsling
2. Vanning

3. Tillsyn vegetasjon
4. Tillsyn avrenning
5. Ev. reparasjon
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Utført skjøtsel årlig tilsyn:
Årlig
Tilsyn

1. Gjødsling

2. Vanning

ÅR 1
Dato

ÅR 2
Dato

ÅR 3
Dato

ÅR 4
Dato

ÅR 5
Dato

ÅR 6
Dato
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3. Tillsyn
vegetasjon

4. Tillsyn
avrenning

5. Ev. reparasjon
Angi problem/skjøtsel

Signatur

