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TRÄDGÅRDSTIPS

VINTERTÄCKNING
u är det vinter och trädgården i vila – lugnt och skönt. Men kanske du inte ska glömma bort trädgården
helt och hållet. I synnerhet inte om du har planterat barrväxter eller andra vintergröna växter under de
senaste två åren. Nyplanterade barrväxter och andra vintergröna växter är nämligen särskilt utsatta
när den efterlängtade vårsolen börjar lysa. Om du är lite proaktiv genom att vintertäcka dina nyplanterade
vintergröna växter när vårkanten närmar sig så där i slutet av januari eller början av februari så kan du förhindra att växterna dör törstdöden eller får bruna torkskador.
VARFÖR VINTERTÄCKA?

De växter som inte fäller sina blad/barr på vintern
är särskilt utsatta för torkskador eftersom de har en
blad-/barrmassa att försörja med vatten. Vårsolens
strålar värmer upp plantornas delar ovan jord och
sätter igång vattentransporten i växten. Genom så
kallade klyvöppningar på bladen ”andas och svettas”
växterna. Växterna gör av med vatten genom bladmassan men kan inte suga upp vatten om det är
tjäle och fruset i marken. Ett soligt läge i kombination
med tjäle gör att risken för torkskador är stor. Är det
dessutom en blåsig plats ökar risken ytterligare eftersom även vind torkar ut.
Det är framförallt under etableringsstadiet, det vill
säga de första två – tre åren efter plantering som de
vintergröna växterna är särskilt känsliga och behovet
av vintertäckning är som störst. Det beror främst på
att växternas rötter inte hunnit växa till sig. När växterna blir äldre når rötterna oftast nedanför tjäldjupet
och växten klarar att suga upp vatten även om det
är tjäle i marken. Efter etableringsstadiet brukar man
vanligtvis kunna sluta med vintertäckningen.

SÅ HÄR VINTERTÄCKER DU

VINTERGRÖNA VÄXTER KÄNSLIGA FÖR UTTORKNING

När du väljer täckmaterial så tänk på att det ska
vara luftigt, så att det inte blir för fuktigt innanför.
Min absoluta favorit är juteväv, som faktiskt brukar bli riktigt snyggt, men du kan också använda till
exempel skuggväv eller fiberduk som läggs över låga
plantor eller träs över plantan och knyts fast nertill.
Täckmaterialet kan tas bort så fort tjälen gått ur jorden.

Barrväxter som bland annat idegran, tuja, blågran
och sockertoppsgran, ädelgran, en, ädelcypress,
douglasgran och hemlock.

STÖDVATTNA

Se till att vattna vintergröna växter rejält på hösten
så att de ”fyllt sina reserver” och har ett bra utgångsläge inför vintern. Du kan också täcka marken med
exempelvis bark eller löv som håller fukten kvar och
förhindrar alltför djup tjäle. På våren kan du börja
vattna tidigt med ljummet vatten, så går tjälen ur fortare, speciellt för växter med grunda rötter.

Andra känsliga vintergröna växter är till exempel bambu,
lagerhägg, vaktelbär, buxbom, och rododendron.

