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TRÄDGÅRDSTIPS

TÄCKODLING I GRÖNSAKSLANDET
Ett enklare sätt att odla
ar du provat täckodling? Om inte så är det på tiden! Att täckodla innebär att man täcker jorden i
odlingen, vanligen med olika typer av organiskt material, det vill säga att man undviker ”naken jord”
mellan de växter som man vill odla. Maskar och andra kryp bryter sedan ned täckmaterialet och
omvandlar det till lucker näringsrik jord som får dina grönsaker att jubla.
arbetsbesparande

Att täckodla sparar massor med jobb och har många
fördelar. Du så gott som slipper ogräsrensning när du
täckodlar. Med ett tjockt täcklager så är det inte lätt för
ogräs att slå rot och de ovälkomna växter som ändå tar
sig är lätta att ta bort eftersom underlaget är poröst och
luckert. Bevattningsbehovet minskar eftersom täcklagret
gör att det avdunstar mindre och fukten stannar kvar i
jorden. Överblivet växtmaterial från odlingen är perfekt
att använda som täckmaterial. Det gör att man inte behöver forsla bort eller kompostera allt som man skördar
men inte kan äta. Växtmaterial innehåller kväve och tillför
näring till jorden när den bryts ned vilket också gör att
gödslingsbehovet minskar. Man behöver heller inte hålla
på och gräva en massa. Trivs maskarna så gör de
jobbet åt dig.

ned under vintern kan man ta hand om i samband med
att man sår eller planterar. Nästa säsong fortsätter du
sedan att täcka med material som produceras/blir över i
trädgården, eller som du kan hämta på nära håll. Kanske
blir grannen glad om du vill ta hand om hens gräsklipp?
Under växtsäsongen täcker du ofta med varierat material i tunna lager och försöker hålla det totala täcklagret
10–20 cm högt.

så här gör du

Det är bra att starta på hösten för att förbereda odlingsytan inför nästa växtsäsong. Välj gärna de växtbäddar
där de mest näringskrävande växterna ska växa, som till
exempel kållandet. Lägg ett tjockt lager med organiskt
material direkt på jorden. Det kan gärna vara flera
decimeter tjockt, det kommer att sjunka ihop och till stora
delar brytas ned under vintern. Det är bra att lägga
färskt material som maskarna kan börja bearbeta
underst och sedan fylla på med löv, halm, hö eller annat
på toppen. Man kan också varva med gödsel och kompost. Täckmaterialet behöver inte finfördelas annat än
om det är riktigt grovt material som till exempel tjocka
kålstockar. De större växtdelar som eventuellt inte brutits
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Skillnadens Trädgård – Ett ekologiskt trädgårdsskafferi av Sara Bäckmo
Sara är en fantastisk inspiratör och ger praktiska, enkla råd och förmedlar en underbar
odlingsglädje i denna bok. I en 450 kvadratmeter stor köksträdgård odlar hon grönsaker
som gör hennes familj i princip självförsörjande på grönsaker året runt. I boken kan lära
dig mer om täckodling och inte minst hur man kan utnyttja odlingsmöjligheterna för att
kunna skörda grönsaker under en så stor del av året som möjligt. Missa inte att följa Sara
och ”Skillnadens Trädgård” i sociala media!

