Mulcha på sätt sätt!
Mulchning är en av de bästa metoderna en fastighetsägare kan använda för att förbättra sina träds hälsa.
Mulch är material som läggs ovanpå jorden för att behålla fukten och förbättra jordens tillstånd. Mulchning är en av de metoderna en fastighetsägare kan använda för att vårda sina träds hälsa. Men dåliga material och metoder kan göra att påverkan på
träden blir liten eller rentav negativ.

Fördelarna med korrekt mulchning
• Jorden förlorar mindre fukt genom avdunstning.
• Ogrästillväxten begränsas.
• Det kan förbättra jordens luftning, struktur (ansamlingen av jordpartiklar), dränering och biologiska kvalitet över
längre tid.
• Jordens näringshalt kan förbättras när vissa mulchtyper bryts ned.
• Vissa växtsjukdomar förhindras.
• Risken för trädskador som beror på gräsklippare eller trimmer minskar.
• Rabatter ser välskötta ut.
Träd som växer i en naturlig skogsmiljö har rötterna förankrade i en rik och välventilerad jord full av viktiga näringsämnen och mikroorganismer.
Ovanpå jorden lägger sig olika organiska material och organismer som ständigt bidrar med nya näringsämnen. Den här miljön är idealisk för rottillväxt och upptag av mineraler. Urbana miljöer och nybyggda områden brukar däremot vara sämre miljöer för träd, med dålig jord, mindre organiskt
material och stora skillnader vad gäller jordens temperatur och fukthalt. Genom att lägga på fem till tio centimeter organisk mulch kan man göra
miljön naturligare och även förbättra växternas hälsa.

Olika typer av mulch
Det finns många olika sorters mulch. De två vanligaste typerna är oorganisk respektive organisk
mulch. Oorganisk mulch inkluderar olika sorters sten, lavastenoch andra material. Oorganisk
mulch bryts inte ned och behöver inte fyllas på särskilt ofta. Men den förbättrar inte heller jordens
struktur, och bidrar varken med organiskt material eller näringsämnen. Därför föredrar de flesta
inom branschen organisk mulch.
Organisk mulch kan innehålla träflis, tallbarr, bark från lövträd eller barrträd, kakaoskal, löv, kompostblandningar och en rad andra produkter som har sitt ursprung i växter. Hur snabbt organisk
mulch bryts ned beror på materialet, klimatet och vilka mikroorganismer som finns i jorden. Mulch
som bryts ned snabbt måste ersättas oftare. Eftersom nedbrytningsprocessen förbättrar jordens
kvalitet och näringshalt ser många arborister och andra inom branschen nedbrytningen som något
positivt, trots att den ökar arbetsbördan.

Överdriv inte
Även om mulch är nyttigt kan för mycket vara skadligt. Det generellt rekommenderade djupet för ett lager mulch är fem till tio centimeter. Men tyvärr överdriver många mängden mulche. ”Mulchvulkaner” är stora högar med mulch som läggs runt ett träds stambas. Trots att organisk mulch måste
ersättas med jämna mellanrum kan det bli för mycket om man lägger på mer än vad som bryts ned eller om man lägger på ny mulch för att det ska se
bättre ut. Djup mulch kan motverka ogräs och minska underhållet, men ofta orsakar det nya problem.

Problema som har att göra med felaktig mulchning
• I våta jordar kan djup mulch leda till för mycket fukt i rotområdet, vilket kan stressa växten och
orsaka röta.
• Om man lägger mulch direkt mot stammen på ett träd kan stamvävnaden stressas, vilket kan ge
upphov till sjukdomar, insektsangrepp eller stamstrypande rötter.
• Vissa sorters mulch, särskilt de som innehåller nyklippt gräs, kan påverka pH-värdet och kan till
slut orsaka näringsbrist eller anrikning av växtskadliga ämnen.
• Mulch som läggs högt upp längs stammen på unga träd kan locka till sig gnagare som tuggar
sönder barken, vilket i sin tur kan kväva träden.
• Tjocka mattor av mulch kan göra det svårt för vatten och luft att tränga ned till jorden.

Korrekt mulchning
Valet av mulch och hur man använder den kan påverka växters hälsa. Här följer några riktlinjer för hur man använder mulch:
• Avgör huruvida jordens dränering är tillräcklig och om det finns
växter som kan påverkas av valet av mulch. De vanligaste mulchsorterna fungerar väl i de flesta trädgårdssammanhang. Vissa
växter kan gynnas av en något försurande mulch, som tallbark.
• På väldränerade platser bör man lägga på fem till tio centimeter
mulch (mindre om dräneringen är dålig). Grov mulch kan
läggas lite tjockare utan problem. Lägg mulchen ut till kanten
av trädets krona eller ännu längre. Om trädet själv fick välja
skulle hela dess rotsystem (vilket ofta sträcker sig en bit bortom
dropplinjen) täckas av mulch.
• Om det redan ligger mulch på marken, se då efter hur tjockt
lagret är. Om det finns tillräckligt mycket bör du luckra upp de
delar av lagret som blivit kompakt och fräscha till dess utseende
med en kratta.
• Om mulchen ligger direkt mot trädets stam bör man flytta
ut den någon/några decimeter, så att trädets stambas inte
täcks. Komposterad träflis kan bli bra mulch, särskilt om den
innehåller lite bark och blad. Även färsk träflis kan användas
runt etablerade träd och buskar.
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