Mossa

Följande uppgifter är från litteraturstudien
“Skånes gröna guld” gjord av
trädgårdsingenjörerna Hermine Wendt och
Corinne Carlsson vid SLU, Alnarp.

Hög luftfuktighet kan åstadkommas av tex högtrycksdysor och kanske dimaggregat också skulle
fungera. Alltså vatten både uppifrån och nerifrån.

vattenkvalitet

Vattnet ska vara mjukt. Det vill säga så kalkfritt
som möjligt.
De vill inte heller ha kväve, klor eller flour i
vattnet. Filtrerat regnvatten kan användas.

Förökning och etablering

Spontan etablering innebär att hjälpa de mossor
som kommer av sig självt på traven. Det betyder att vi inte behöver fundera så mycket på att
matcha pH, substrat och mossa.

ljus

De tycker om sol men finns i skugga eftersom där
oftast är högre luftfuktighet.

etableringsperiod
...men jag har även gjort en del egna erfarenheter.
Bilden ovan är från den mossträdgård Monika
Flink (Agora betong och trädgård), BTFAB och
jag gjorde i samband med en utställning.
Den är uppbyggd av en ram av torv som fylls med
jord. Dammen är gjord av byggplast och en potatisupptagare håller mossan på plats på ett dekorativt sätt. I den flyter en stor glasellips.

mossornas förutsättningar

Högt grundvattenstånd, hög luftfuktighet och inte
för skarpt ljus, så kan man sammanfatta mossans
förutsättningar för att växa bra.

vatten

Mossors fotosyntes fungerar inte utan vatten utifrån och de behöver hög luftfuktighet eftersom de
hämtar vatten från luften. En del mossor behöver
även få regndroppar direkt på bladen för att kunna
tillgodogöra sig vattnet. Mossor tar även upp
vatten från marken via utsidan på deras stammar.

Anlägg mossa under vår eller höst eftersom det
då är svalare och regnigare. Den optimala temperaturen för mossans tillväxt ligger mellan 10-15
grader.
De behöver vatten för att föröka sig och den
svalare perioden under september och oktober är
både deras tillväxt- och många mossors förökningsperiod.
Mossor som är etablerade klarar torka men vid
nyanläggning är det nödvändigt att hålla marken
och mossan konstant fuktig.

substrat

Mossor kan växa på allt, från ved, tegel, lera till
sten. Det finns minst tusen olika sorter och arter
och de trivs att växa på olika saker och i olika pH.
Många mossarter trivs bäst vid pH 5,5 vilket
stämmer med torvens pH som många av mossorna
trivs att växa på. Torv har också den fördelen att
den håller vatten bra vilket är viktigt vid anläggningen.

Här är ett exempel på ett sjok av mossa som jag
flyttade i somras. Tack vare en regnig sommar så
har det tagit sig.
På övriga ställen i trädgården använder jag spontan etablering och nu efter ca 3 säsonger så kommer det mossa. (Jag har inte alltså inte vattnat
utan bara hållit marken fri från gräs och växter.)

så här gör vi

Växtlighet rensas bort (gräs och buskar) Återför
den naturliga jorden under förutsättning att det är
näringsfattig jord som morän eller sand. Fet mylla
behöver magras ut med sand och torv. Kratta/den
till önskad form. Placera ut föremål som du vill ha
mosstäckta. Håll lagret konstant fuktigt och orört,

rensa bort gräs och ogräs. Komplettera eventuellt
med mer mossa i pulver, grötform eller sjok.
Vattna 5-6 sek var trettionde minut med regnvatten. Efter två till fyra veckor ska mossgroddplantorna visa sig. Nu är de ömtåliga, så fortsätt hålla
dem fuktiga.

cement fungerar på det här sättet, annars ska så
lite vatten som möjligt tillsättas.

Om du inte vattnar så bör det efter 2 år ändå finnas fläckar av mossa och efter 5 år bör ytan vara
täckt .
Att återföra det ursprungliga markskiktet som innehåller rester av mossor och deras sporer bör ge
en matta av mossgroddplantor efter 2-4 veckors
vattning.

Löv som förmultnar dödar mossan så de bör
borstas bort med en lagom mjuk borste.
För att hindra fåglarna att picka sönder ev.
torvblock så lägg ett finmaskig hönsnät över,
mossan kommer att växa över det.

Använder du inte det befintliga jordskikt som
finns kan du köpa torv och blanda med sand och
sedan så eller sprida ut mossa i form av tussar
eller sjok över den.

3 sätt att föröka mossa

1 - pulverisera torkad mossa och strö ut
2 - gör en mossgröt av mossbitar och vatten, kör i
mixer och smeta sedan ut den.
3 - använd torkade mossbitar.
Hypertufa är ett material som ofta används som
mossubstrat, det vill säga ett underlag att odla
mossa på.
Det är en blandning av 2 delar fuktig och sållad torv, 1 del grov sand eller fint grus och 1 del
cement. Därefter tillsätts vatten till önskad konsistent och hälls i en form. Det tar ca tre dagar att
brinna ihop.
Det här har jag inte provat själv så jag ställer mig
lite frågande men i en blandning med torv kanske

Hypertufan kan formas till tex trädgårdsbänkar,
skulpturer och vaser.
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