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TRÄDGÅRDSTIPS

LÅT MARKEN GRÖNSKA
Vintergröna marktäckare
åde i naturen och i trädgården så försöker växtligheten alltid att ta över alla ytor där det bara
är jord. Så har man bar jord mellan växterna i
planteringen eller under buskar och häckar så blir det
en evig kamp mot ogräs som försöker invadera. Ett
sätt att minska på arbetet och göra det snyggare,
lummigare och grönare är att plantera någon form av
marktäckare i den ”nakna” jorden. När man pratar om
marktäckare så syftar man oftast på perenner, men
det finns också en hel del vedartade växter som kan

användas för att täcka marken. Att använda samma
marktäckare på olika ställen i trädgården kan också
bidra till att binda ihop och skapa en samhörighet mellan trädgårdens olika delar. Det ger även en lugn, grön
bakgrund mot vilken andra, mer uppmärksamhetskrävande växter, kan framhävas. Den här tiden på
året när det är tämligen grått och trist ute så blir jag
extra glad när jag passerar någon fläck som faktiskt
lyser grön. Därför tänker jag slå ett slag för några av
mina favoriter när det gäller vintergröna marktäckare:

HASSELÖRT, ASARUM EUROPAEUM

MURGRÖNA, HEDERA HELIX

som du ser på
framsidan av trädgårdstipset, har fina, glänsande
gröna blad som ger ett snyggt och ”städat” intryck.
Den får små oansenliga blommor som döljs av bladverket men det är alltså för bladen, som blir 10 –15 cm
höga, som man odlar den. Hasselörten kan vara trög
i starten men efter fyra–fem år sprider den sig desto
snabbare. Trivs bäst i halvskugga–skugga.

J A P A N S K S T A R R , C A R E X M O R R O W I ’ I C E D A N C E ’ är
ett mycket fint prydnadsgräs där bladen är smala med
vita kanter. Den bildar täta, 30 cm höga tuvor som
breder ut sig med utlöpare. Trivs i sol–halvskugga.
SPETSMÖSSA, TIARELLA CORDIFOLIA

har ljusgröna
blad och får vita skira blomax i maj– juni, fin höstfärg.
Ungefär 20 cm hög. Vill stå i halvskugga –skugga och
gärna humusrik något fuktig jord.

KRYPEN, JUNIPERUS COMMUNIs ’GREEN CARPET’
är en superfin krypen som håller sig friskt grön även
på vintern. Växer sakta men med tiden blir varje
planta minst en meter i diameter. Vill ha solig och
ljus växtplats.
NÄVOR, GERANIUM

Nävor är några av våra allra
bästa marktäckare och det finns olika namnsorter
som trivs i alla lägen man kan tänka sig. Några av
dem är också mer eller mindre vintergröna, fråga i din
plantskola vilka de har att erbjuda.

Jag vet inte varför, men
murgröna har alltid haft en speciell plats i mitt hjärta.
Namnsorterna ’Grafik’. ’Hymn’ och ’Huldra’ är bra och
finns alla i E-plantsortimentet, som jag skrivit om i ett
tidigare trädgårdstips. Dessa namnsorter är härdiga
till zon 4 och trivs i halvskugga–skugga och gillar
näringsrik och porös jord.

