
Hoito-ohje

Maksaruohokatto– Nordic Green Roof™ hoito-ohje

Ensimmäinen hoito
Asennuksen jälkeen mattoja täytyy läpikastella vähin-
tään 2 kertaa viikossa, muutamien viikkojen aikana. 
Jos näin ei tehdä, on mahdollista, että osa kasvustosta 
pääsee kuivumaan. Tämän jälkeen kastelua voidaan
vähentää asteittain, jotta kasvusto tottuu uusiin
olosuhteisiin.

Koska maksaruohomatto on elävä materiaali, se tarvitsee
säännöllisesti hoitoa, vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
Yleisesti mattoja ei tarvitse kastella, vain kuivina kausina 
tai maton ollessa vaurioitunut.

Jotta maksaruohomatto säilyttää monimuotoisuutensa 
täytyy mattoja lannoittaa ja kalkita. Lannoitus tehdään 
keväällä, maalis-huhtikuussa, säästä riippuen sekä loppu-
kesällä, heinä-elokuussa. Suosittelemme matoille keväällä
lyhytvaikutteista typpipitoista lannoitetta, 40 g/m2, ja 
myöhemmin kaudella pitkävaikutteista lannoitetta, 
40 g/m2. Matot eivät saa olla jäässä kun lannoite levi-
tetään. Lannoituksen jälkeen tehdään kevyt kastelu.
Kalkitus tulee tehdä keväällä lannoituksen yhteydessä.
Asennettaessa myöhään syksyllä, lannoitus tehdään
vasta seuraavana keväänä, kun maksaruoho on sulanut. 

Veden ohjaus

Tarvitsetko huoltoapua? 
Tarjoamme myös huoltopalvelua edulliseen hintaan.
Huoltotyöhön kuuluu takuu kasvuston menestymisestä.

Kysymyksiä?
Jos sinulle herää kysymyksiä, ota meihin yhteyttä.
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Maksaruohomattojen asennuskohteissa tulee huolehtia 
veden poistosta kattopinnalta tai muulta asennusalueelta. 
Asennuslauta tai rei’itetty kulmalista (Nordic Green Roof™
-kulmalista)  tulee asentaa niin, että vesi pääsee poistumaan 
kattopinnalta räystäskouruun. 
Vedenpoistojärjestelmä tulee tarkistaa hoitokertojen 
yhteydessä. Se puhdistetaan roskasta ja kasvumateriaalista 
sekä varmistetaan että vesi pääsee liikkumaan esteettömästi.
Tasakatoilla olevat kattokaivot tulee puhdistaa säännöllisesti.
Veden poiston tulee toimia, koska seisova vesi voi aiheuttaa
kasvuston jäätymisen.

Maksaruohomatolta poistetaan siitä kuulumattomat
materiaalit, kuten ei-toivotut kasvit, puun taimet sekä
lehdet ja neulaset. 
Neulaset ja lehdet tulee puhdistaa katolta vuosittain,
jos niitä jää katolle paljon, voi maksaruoho vaurioitua.

Kasvutakuuta ei voida antaa jos maksaruohomattoa ei 

Alkuvuosien kevätkastelu on tärkeä ja varmistaa kauden
kasvuunlähdön. 

ole asennettu ja hoidettu ohjeidemme mukaisesti.

Jos katolla on vuoden aikana jatkuvasti lehtiä tai neulasia, 
lisäkalkitus voi pienentää vaurioita maksaruohoon.

Mahdollisia vauriokohtia voidaan paikata muualta
katolta otetuilla maksaruohoilla tai maksaruohosilpulla.
Kohtia kastellaan kunnes uusi kasvusto on juurtunut,
tämän jälkeen kohdat lannoitetaan.


