
Manuál pre údržbu extenzívnych 
zelených striech



Prvý rok po inštalácii:

V ďalších rokoch:

Starostlivosť o ešte nezapojené plochy vegetácie:

Napriek tomu, že extenzívne zelené strechy si zvyčajne vyžadujú len minimálnu údržbu, v nasledujúcich krokoch je uvedený 
sumár nutných procesov potrebných na ich údržbu.

•	 počas suchého / horúceho počasia ( najmä počas prvého mesiaca po inštalácii) je potrebné ráno alebo večer systematické 
zalievanie

•	 odstraňovanie burín ( nežiadúcej vegetácie ) približne 2 až 4-krát ročne, počas vegetačného obdobia ( apríl až november )

•	 vyčistenie bezvegetačnej  zóny od burín a inej vegetácie ( približne 2-krát ročne )

•	 kontrola a čistenie  vpustí ( približne 2-krát ročne ) 
 

•	 odstraňovanie burín ( nežiadúcej vegetácie ) približne 2 až 4-krát ročne, počas vegetačného obdobia ( apríl až november )

•	 hnojenie špeciálnym hnojivom na extenzívne zelené strechy ( raz za rok v jarnom období) odporúčaná dávka 35 g / m² )

•	 vyčistenie bezvegetačnej zóny od burín a inej vegetácie ( približne 2-krát ročne )

•	 kontrola a čistenie strešných vpustí ( približne 2-krát ročne)

•	 počas suchého/ horúceho počasia ( viac ako 2 týždne ) je potrebné zalievať každé 2 dni v ranných alebo večerných  
hodinách

•	 v prípade potreby vyplnenia a vyrovnania povrchu odporúčame použiť AGRO PROFI extenzívny strešný substrát

•	 vysadenie odrezkov rozchodníka ( približne 100 g / m² )

•	 valcovanie odrezkov rozchodníka

•	 systémové zalievanie počas prvých týždňov

•	 po troch mesiacoch odporúčame hnojiť špeciálnym hnojivom na extenzívne zelené strechy ( 35 gramov / m² )

Poznámka 1: Na väčšie nezapojené plochy je lepšie používať rozchodníkové koberce. Použitím koberca sa priestor rýchlejšie 
zaplní

Poznámka 2: Počas suchého obdobia je normálne, že rozchodníky sa sfarbia do červena. Rozchodníky opäť získajú zelené 
sfarbenie po zvýšení vlhkosti ( zálievka, dážď )

Poznámka 3: V závislosti od regiónu, umiestnenia budovy a ďalších aspektov, môže byť potrebný zavlažovací systém

* Odrezky jednoducho získate rezaním/kosením súčasnej rozchodníkovej vegetácie ( približne 100 g/m² )

Údržba extenzívnych zelených striech s minimálnou vrstvou 50 mm 
extenzívneho strešného substrátu.



Prvý rok po inštalácii:

V ďalších rokoch:

Starostlivosť o ešte nezapojené plochy vegetácie:

Extenzívna zelená strecha so substrátovými panelmi z minerálnej vlny vyžaduje viac starostlivosti ako porovnateľná výsadba s 
extenzívnym substrátom, ktorý je opísaný nižšie.

•	 počas suchého / horúceho počasia ( najmä počas prvého mesiaca po inštalácii) je potrebné ráno alebo večer systematické 
zalievanie

•	 hnojenie špeciálnym hnojivom pre extenzívne zelené strechy (ihneď po inštalácii 60 g / m²)

•	 odstraňovanie burín ( nežiadúcej vegetácie ) približne 2 až 4-krát ročne, počas vegetačného obdobia ( apríl až november )

•	 vyčistenie bezvegetačnej zóny od burín a inej vegetácie ( približne 2-krát ročne )

•	 kontrola a čistenie strešných vpustí ( približne 2-krát ročne)

•	 odstraňovanie burín ( nežiadúcej vegetácie ) približne 2 až 4-krát ročne, počas vegetačného obdobia ( apríl až november )

•	 hnojenie špeciálnym hnojivom na extenzívne zelené strechy ( raz za rok v jarnom období odporúčaná dávka 50 g / m²  s 
rýchlopôsobiacim hnojivom a následne s dlhodobopôsobiacim hnojivom na jeseň)

•	 vyčistenie bezvegetačnej zóny od burín a inej vegetácie ( približne 2-krát ročne )

•	 kontrola a čistenie strešných vpustí ( približne 2-krát ročne)

•	 počas suchého/ horúceho počasia ( viac ako 2 týždne ) zalievajte každé 2 dni v ranných alebo večerných hodinách 

•	 v prípade potreby odporúčame vyplniť a vyrovnať nerovný povrch pomocou AGRO PROFI extenzívnych strešných  
substrátov

•	 dosypať odrezkami rozchodníka (približne 100 gramov / m²) 

•	 zavalcovanie odrezkov

•	 systematické zalievanie počas prvých týždňov

•	 po troch mesiacoch odporúčame hnojiť špeciálnym hnojivo na extenzívne zelené strechy  (50 gramov / m²)

Poznámka 1: Na väčšie nezapojené plochy je lepšie používať rozchodníkové koberce. Použitím koberca sa priestor rýchlejšie 
zapojí

Poznámka 2 : Počas suchého obdobia je normálne, že rozchodníky sa sfarbia do červena. Rozchodníky opäť získajú zelené 
sfarbenie po zvýšení vlhkosti ( zálievka, dážď )

Poznámka 3: V závislosti od regiónu, umiestnenia budovy a ďalších aspektov, môže byť potrebný zavlažovací systém

*Pri použití substrátových panelov ND SM-25 by frekvencia zalievania a hnojenia mala byť častejšia a s vyšším dávkovaním ( 100 g / m² )

Údržba extenzívnych zelených striech s nízkou hmotnosťou so 
substrátovými panelmi z hydrofilnej minerálnej vlny a stúpaním 0 ° až 15 °



V nasledovnom texte nájdete popis, akú údržbu je potrebné vykonať na extenzívnej zelenej streche so sklonom 15 ° až 45 °.

•	 počas suchého / horúceho počasia ( najmä počas prvého mesiaca po inštalácii) je potrebné ráno alebo večer systematické 
zalievanie

•	 hnojenie špeciálnym hnojivom pre extenzívne zelené strechy (ihneď po inštalácii 60 g / m²)

•	 odstraňovanie burín ( nežiadúcej vegetácie ) približne 2 až 4-krát ročne, počas vegetačného obdobia ( apríl až november )

•	 vyčistenie bezvegetačnej zóny od burín a inej vegetácie ( približne 2-krát ročne )

•	 kontrola a čistenie strešných vpustí ( približne 2-krát ročne)

•	 odstraňovanie burín ( nežiadúcej vegetácie ) približne 2 až 4-krát ročne, počas vegetačného obdobia ( apríl až november )

•	 hnojenie špeciálnym hnojivom na extenzívne zelené strechy ( raz za rok v jarnom období odporúčaná dávka 50 g / m²  s 
rýchlopôsobiacim hnojivom a následne s dlhodobopôsobiacim hnojivom na jeseň)

•	 vyčistenie bezvegetačnej zóny od burín a inej vegetácie ( približne 2-krát ročne )

•	 kontrola a čistenie strešných vpustí ( približne 2-krát ročne)

•	 počas suchého/ horúceho počasia ( viac ako 2 týždne ) zalievajte každé 2 dni v ranných alebo večerných hodinách 

•	 v prípade potreby odporúčame vyplniť a vyrovnať nerovný povrch pomocou AGRO PROFI extenzívnych strešných  
substrátov

•	 prekryte strechu pomocou MD Vegetation Blanket - Sedum ( Special )

•	 systematické zalievanie počas prvých týždňov

•	 po troch mesiacoch hnojiť špeciálnym hnojivo na extenzívne zelené strechy  (50 gramov / m²)

Poznámka 1 : Počas suchého obdobia je normálne, že rozchodníky sa sfarbia do červena. Rozchodníky opäť získajú zelené 
sfarbenie po zvýšení vlhkosti ( zálievka, dážď )

Poznámka 2: Šikmé zelené strechy by mali byť pravidelne zalievané alebo opatrené stálym zavlažovacím systémom

* Na šikmých strechách založených na substrátových paneloch ND SM-50 / ND SM-25, by frekvencia polievania a hnojenia mala byť častejšia 
a vo vyšších dávkach ( 100 g / m² )

**Na šikmých strechách nad 25 stupňov by ste mali vždy používať ND Vegetation Blankets - Sedum Reinforce.

Údržba extenzívnej zelenej strechy so sklonom 15 ° až 45 °

Prvý rok po inštalácii:

V ďalších rokoch:

Starostlivosť o ešte nezapojené plochy vegetácie:


