
Begreppet täckodling kom till Sverige från USA på 1970-talet. Gurun i USA inom området var Ruth Stout
(1884-1980) som då täckodlat och förfinat metoden under många år. Hennes första bok kom 1955 med
titeln "How to have a Green Thumb without an Aching Back: A New Method of Mulch Gardening".

I början på 1970-talet kom "The Ruth Stout No-Work Garden Book: Secrets of the year-round mulch
method" som bearbetades av Ingrid Olausson till svenska och svenska förhållanden och fick titeln "Den
arbetsfria trädgården". (ISBN 91 29 52843 7)

Vad är permanent täckodling?
Odlingsytan täcks med ett 15-20 cm täcke av organiskt material, som fylls på vart eftersom det förmultnar.

Vad kan användas som täckmaterial?
Allt som kan förmultna, tex halm, hö, löv, barr, sågspån, växtavfall.

När på året kan man börja täckodla?
Enligt Ruth Stout är svaret på den frågan alltid NU, närhelst på året frågan ställs. Har man inget material
att täcka med så börjar man planera för hur man ska få tag i täckmaterial.

Dock är det bäst att börja täckodla på hösten så att nedbrytningsprocessen kan komma igång innan sådd
eller plantering eftersom kvävebrist annars kan uppstå om man täcker för första gången i samband med
sådd.

Har man en mycket mager och uttröttad jord eller en tung lerjord så kan den behöva gödsel med
strömaterial innan täckning.

Sätta fröer.
Kratta undan täcket, gärna ett par veckor innan sådd och så som vanligt direkt i jorden. När fröplantorna
kommit upp, täck mellan dem.

Sätta lök och potatis.
Lägg ut sättlökar och sättpotatisar direkt på det hopsjunkna täcket (som lades på året innan) och täck med
5-10 cm nytt material. Går även att lägga ut lök och potatis direkt på ängsmark och täcka med ett 25-30 cm
tjockt lager täckmaterial.
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Sätta plantor.
Gör hål i täcket och plantera som vanligt direkt i jorden. Vattna och täck runt plantan.

Fördelar med permanent täckodling.
Fukten bibehålls i jorden.

Markytan blir porös och jorden blir lucker.

Hindrar ogräs att etablera sig och det är lätt att rycka upp de ogräsplantor som ändå tar sig upp genom
täcket.

Ingen grävning.

Ingen gödning.

Ingen bevattning.

Nackdelar med permanent täckodling.
Marken under täcket är svalare, vilket kan avhjälpas med att man krattar undan täcket ett par veckor
innan sådd så att jorden värms upp. Enligt Ruth Stout kan man till och med redan hösten innan sådd kratta
undan täcket.

Mördarsniglar eller andra djur kan kalasa på grödan under täcket. Man bör kontrollera ibland under
täcket och bekämpa eventuella skadedjur.

Metoden ger inte snabba resultat - minst tre år får man räkna med att det tar innan täckodlingen är
etablerad.
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