MARKTÄCKARE FÖR OLIKA LÄGEN
Tänk om vi kunde minska ner ogräsrensning till 2gång/år, på våren och under högsäsongen, så
mycket tid det skulle spara! Öppen jord är som inbjudningskort för ogräset!
1. För min egen del blev det ett riktigt genombrott i mitt trädgårdsarbete då jag förstod
insikten i vad marktäckarna gör! Dom nästan kryper fram över jorden och håller på de
viset undan ogräset.
Det blir mörkt och näringsfattigt vid marken och hopplöst för ogräs att må riktigt bra. Tex
Röd sockblomma Epimedium x rubrum, Silverarv Cerastium Tomentosum, Vintergröna
Vinca minor, nävor av olika slag. I princip alla perenner som är under 30-40cm och som
inte har ett tuvbildande växtsätt kan användas som marktäckare. Gärna sådana som
sprider sig med utlöpare.
2. Ytterligare en fördel med marktäckare är att de minskar avdunstningen från jorden och på
det viset slipper man vattna så ofta!
3. Viktigt att plantera marktäckarna tätt, tätt från början så inget ogräs hinner upp! Många
trädgårdsbutiker säljer numera”6-pack” plantor. Annars ta sticklingar av marktäckare du
redan har så får du fler plantor till låg budget.
4. Något man inte tänker på är att klätterväxter kan fungera som utmärkta marktäckare,
rosor, klematis, kaprifol, murgröna. Perfekta i slänter eller om man snabbt vill täcka in en
yta.
5. När det gäller just slänter rekommenderar jag marktäckar-mattor som rullas ut, dessa fyller
snabbt sin funktion och binder dessutom jorden.

SOL till HALVSKUGGA, TORRT:
Silverarv
Cerastium Tomentosum
Backtimjan
Thymus serpyllum olika sorter
SOL till HALVSKUGGA, MEDELFUKTIGT
Liten floknäva
Geranium x cantabrigiense olika sorter
Daggkåpa
Alchemilla olika sorter
SOL till HALVSKUGGA, FUKTIGT
Förgätmigej
Myosotis scorpioide
Penningblad
Lysimachia nummularia
HALVSKUGGA till SKUGGA, FUKTIGT TILL FUKTIGT
Myskmadra
Galium odoratum
Revsuga
Ajuga reptans
HALVSKUGGA till SKUGGA, TORRT
Vintergröna
Vinca minor,
Hjärtbergenia
Bergenia cordifolia olika sorter

Intresserade av mina kompletta växtlistor?
Välkommen på någon av mina föreläsningar!

