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Produktfakta
Råvaran till barkmull är depålagrad bark som komposterats minst ett år. Detta ger ett, homogent 
jordförbättringsmedel med neutralt pH-värde. Barken kommer från skogsindustrin och är en blandning av tall 
och granbark. Vid barkning och hantering av trästockar kan små flisor av trä förekomma, detta är helt naturligt 
och dessa träflisor har samma funktion som barken. 

Vid köp av jordförbättringsmedel, som vanligen köps per m3, är det viktigt att köpa ett material med hög 
”verkningsgrad”. Barkmull innehåller ungefär dubbelt så mycket organiskt material (mull) per m3 som torv. 
Vidare gör barkmullens stabila struktur att den verkar längre i jorden än torv. Detta ger ett såväl ekonomiskt 
som praktiskt mycket bra resultat. Barkmull har fraktionen 0-14 mm och en volymvikt på ca 0,7 ton/ m3.

Användningsområde
Jordförbättring
Vid förbättring av jordar - leriga som sandiga - vill man främst förbättra jordens struktur och mullhalt. Detta är 
ett såväl dyrt som arbetskrävande arbetsmoment och det gäller att använda lättarbetade, dryga råvaror. Bark-
mull har jämn och stabil struktur och verkar 2-3 år i jorden. Speciellt i leriga jordar ger barkmull och grov sand 
en varaktig förbättring. För att uppnå bästa resultat ska man vid jordförbättring använda en näringsberikad, 
komposterad barkmull.

Marktäckning
I nästan alla planteringsytor finns det ogräs av olika sorter. Ogräs är svåra konkurrenter till kultur-växterna om 
näring, vatten, ljus och utrymme. Marktäckning motverkar etablering av framför allt fröogräs. För att få bästa 
effekt av marktäckning ska planteringsytan jämnas till och rensas från ogräs (speciellt rotogräs). All plantering 
ska utföras före täckning. Detta för att undvika inblandning av jord i täckmaterialet. 1 m3 täckbark räcker till ca 
12 m2.

Ett lager av 8-10 cm barkmull ger ett bra skydd mot ogräs och uttorkning i 3-4 år. Väl utförd mark-täckning 
ger en god totalekonomi genom god växtetablering och minskat skötselbehov. Det kan ibland vara nödvändigt 
med en extra näringsgiva i samband med marktäckning. Hänsyn tas till planteringens utförande, växtval, årstid 
m.m.

Skyddstäckning
Känsliga respektive oskyddat planterade växter kan behöva extra skydd eftersom frost och snabba tempera-
turväxlingar kan skada t.ex. rosors tillväxtpunkter. Uppkupad barkmull skyddar mot detta. Torkkänsliga 
planteringar skyddas mot uttorkning med 8-10 cm barkmull.
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