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Ikke mere bar jord
Bar jord er unaturligt, og det har mange
konsekvenser for havens frugtbarhed og
dyreliv. Der er mange gode grunde til at
dække jorden:
Jorden klasker ikke sammen i regnvejr eller
flyver over til naboen i blæsevejr.
Jordtemperaturen er mere stabil, når jorden
har ”dyne” på.
Jorddækket holder jorden fugtig og mindsker
fordampningen
Imellem jorddækket er der masser af
gemmesteder til nytteinsekter, som skal æde
skadedyr og der er mad til regnorm og gode
mikroorganismer, som til gengæld gøder og
giver jorden bedre struktur.
Jorden kan dækkes med planter (grønt
jorddække), kompost eller flis (brunt
jorddække).

Grønt jorddække

regnorme og mikroorganismer. Det brune
jorddække har desuden den fordel, at det
organiske materiale nedbrydes på stedet til en
form, som planterne kan optage.
Kompost og planterester lægges ovenpå
jorden. Efterhånden som det nedbrydes,
frigives næring til de planter, som skal vokse.
Friske grønne plantedele som f.eks.
græsafklip omsættes også meget hurtigt og
indeholder meget kvælstof, det er godt
mellem kartofler, kål og andre grønsager, der
tåler kraftig gødning.

Snegle og jorddække
Snegle elsker delvist omsat plantemateriale.
Hvis man døjer med snegle bør jorddække
undgås i forårsmånederne, ind til planterne er
store nok til at klare sig.

Grønt jorddække er grønne planter. Hvor der
ikke er nogen i forvejen kan sås dækafgrøder
f.eks. efter de tidlige kartofler. Grønne planter
beskytter jorden mod slagregn og store
temperaturudsving. De giver leve- og
skjulesteder for smådyr og insekter. Desuden
er de jo en fryd for øjet.
Grønt jorddække forøger mængden af
organisk materiale og dermed jordens
samlede humusindhold, som giver en god
jordstruktur og næring til nye planter.
Bælgplanter gøder jorden med kvælstof.
Mellem jordbær- og grønsagsrækker er der
ikke altid plads til flere planter, her kan man i
stedet bruge brunt jorddække. Når man høster
grønsager efter september, der det for sent at
så efterafgrøder, derfor må man bruge brunt
jorddække.

Brunt jorddække
Brunt jorddække er planteaffald i form af
kompost, græs, visne blade, flis osv.
Det brune jorddække er hurtigt at etablere, det
hindrer, at ukrudtsfrø spirer og er føde for

Grønt jorddække

