MARKTÄCKNING

I naturen finner man sällan bar jord. Naturen har en vilja att snabbt täcka de bara ytor som uppstått. Med detta i
tankarna strävar vi efter att ha det det mesta av trädgårdens jord täckt året runt. Det kan vara genom täckodlingsgrödor som på nästa sida, eller med organiskt material som trädgården producerar. Här på bilderna täcker vi med
hö från våra vildängar, längst ner ses augustibilder från slåttern. Fördelarna med marktäckning är att jorden hålls
fuktig, daggmaskarna trivs i det övre jordlagret, de får material att bearbeta, de drar ner stråna, äter dem, och då
bildas ju gödsel. Andra fördelar är att täckningen ger späda plantor stöd, och att ogräset hålles tillbaka. På bilden
härunder till vänster täcks vitlöksland efter sådd i början av oktober med vildängshö, den högra bilden är från maj
året efter, man ser hur vitlökarna frodas, de liknar ju purjolökar, och tack vare täckningen som de vuxit i sedan
oktober är det helt ogräsfritt i vitlökslandet. Längst ner ses hur vi jobbar med röjare på vildäng och stackar täckhö.

Här är några bäddar täckta med Honungsört, eller
Phacelia som den också kallas. När vitlöksbäddarna
på förra sidan skördats i mitten av juli, sådde vi direkt
Honungsört i bäddarna. Honungsörten växer fort, den
täcker utmärkt, och får stå som marktäckning över vintern tills det är dags att bearbeta jorden nästa vår. Den
nervissnade Honungsörten har då hållt ogräs borta
och tillför med sin växtmassa organiskt material till
jorden. Vi kunde ha valt vildängshö som täckning, men
sådant har vi först efter slåttern i augusti. Dessutom
har Honungsörten en annan funktion, den lockar bi
och humlor långt in på hösten, det är mycket viktigt att
man har lockat till sig en massa solitära bin som bygger
bo hos oss och vars avkommor pollinerar våra fruktträd
och bärbuskar kommande vår. Honungsörten är inte
kvävefixerande, så vissa säsonger väljer vi i stället klöver som marktäckning. Klöver fångar ju upp kväve ur
luften som tillförs marken när klövern vissnat ner och
fräses ner i jorden, dess växtmassa ger förutom näring
även bättre struktur till lerjorden. Längst ner ses hur
vi täckt fruktträd och vinbärsbuskar med vildängshö.
Före täckningen fick de gödning i form av aska från
den massiva tegelugn som värmer vår teaterverkstad.
Täckningen betyder att fukt bevaras runt träden, ogräs
hålles borta och maskarna trivs.
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