PRODUKTDATA 14.05.15
OM SEDUM M ATTER TRIVSEL, BRUK OG VEDLIKEHOLD
Sedummattene våre består av stauden Sedum, eller Bergknapp, dyrket på matter str.
100x120cm av kokosfiber & vekstmedium m. kalkholdig leirjord. Sedum blir normalt
2 – 4 cm. høy, og mattene består av 6 forskjellige sorter innen samme art. Blandingen
gir variasjon i farge, blomstringstid og tekstur gjennom hele sesongen inkl. høstfarger
og delvis vintergrønne partier. Sedum er som en sukkulent (Kaktuslign.) og vokser også vilt i norsk natur –
gjerne rett på fjell, skrinne & solrike steder.
Mattene veier 10-15kg og legges raskt, enkelt og direkte – fiksferdig!
Etablert Sedum formeres ved å rive løs biter & spre dem utover.
BRUKSOMRÅDER:
- Fargerik bunndekker, plantefelt, bed
- Tak (også på fjellet)
- Bratte solrike skråninger
- Vertikale hager, forblending stygge murer & bygningsdetaljer
- Oppå / inne i murer (tørrmur)
- Svaberg, fjellhager
EGENSKAPER & HVORFOR VELGE SEDUM?:
- Ryddig, fargerikt og vakkert gjennom hele året, naturlig Norsk
- Særdeles tørketålende, nøysom og hardfør
- Resultat med en gang, raskt å legge - som ferdigplen
- Minimalt vedlikehold, minimalt krav til jord & næring
VEDLIKEHOLD:
- Luking etter behov
- Forsiktig gjødsling & kalking etter behov
BRA Å VITE / VI ANBEFALER:
Optim ale forhold er solrikt ganske tørt & skrint. Sedum tåler dårlig stående vann & skygge. Sedum
har lett for å strekke seg ved dårlige lysforhold og drukner hvis den står i vann. Under optimale forhold blir
Sedum tett, kort og konkurransedyktig. Det meste av frøugras får ikke feste & dør av næringsmangel, eller
tørke mens Sedumen lever videre. Legges mattene på åpen jord, anbefaler vi vår ekstra tykke ugrasduk for
å unngå rotugras, (Skvallerkål o.lign.) Er det ekstremt tørt (utsatte sydvendte skråtak, oppå gabioner m.m.)
anbefaler vi Tekstilfilt (10mm) under - som vannmagasin. Mer lys og sol gir mer blomstring. Reparasjon
foregår enklest ved at du river av stiklinger fra et frodig felt og strør der det mangler.

Har du Sedumrelaterte innspill / spørsmål, send gjerne epost: asmund@holeartcenter.com

