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Kampen mod ukrudt.
Af Jan Ekstrøm

stor tilfredsstillelse, når man ser det
fine resultat.
Der findes syv våben mod ukrudt.

Haven er kultiveret land. Jorden har
været renset, gødet, vandet og løsnet
utallige gange af generationer af haveejere. Alligevel har naturen ikke
opgivet ideen om at generobre det
tabte. Ukrudtet trænger ind overalt,
hvor der er en bar plet, for bar jord er
naturstridigt.

Skyg det
På ubevoksede arealer kan en sort
ukrudtsdug holde jorden ukrudtsfri.
Dugen kan dækkes med perle-sten,
flis, fliser og så videre. I bede vil bunddækkeplanter efter år skygge ukrudtet
væk. Et lag barkflis eller kakaoskaller
holder også bedet rent.
Brænd det.
En gasbrænder kan svide ukrudtet på
terrasser, indkørsler og gårds-pladser.
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Man kan vælge forskellige strategier
i kulturkampen. At elske fjenden er en
af dem. Ukrudt kan være overordentlig
kønt. Problemet er blot, at i en velgødet have-jord vil de naturlige urter
typisk være vild kørvel, skvalderkål,
brændenælder, kruset skræppe, melder, snerler og kvik. En anmassende
grøn mur, der hurtigt kan nå 1,5 meters
højde, som kvæler alt, hvad man har
sået og plantet i haven.
Som en ægte kultiveret haveejer må
man altså erklære ukrudtet krig. Der
findes mange våben i denne kamp, for
de fleste mennesker er enige om, at
lugning gider vi ikke. Ærgerligt nok,
for lugning giver både god motion og

��������������
16

Kog det.
En ukrudtsdamper eller simpelthen
kogende vand kan svide ukrudtet mellem fliser og sten.

ganisk forbindelse, der sælges som
”plænerens” samt Glyphosat, bedre
kendt som Round-up. Fælles for de
kemiske midler er, at det er en hurtig
metode, men med risiko for at slå de
forkerte planter ihjel. Hække og bede
ved terrassen er særligt udsatte. Desuden vil der altid være en miljørisiko
ved kemien i forhold til de mekaniske
metoder. Især er flise- og stenbelagte
arealer risikable i forhold til grundvandsforurening, da de ikke har et
”sikkerhedsnet” af biologisk aktiv jord
under sig. Derfor er risikoen større for,
at et kemisk ukrudtsmiddel vasker ned
i grundvandet under en terrasse end
under en græsplæne.
En kultiveret haveejer bør altid
levne lidt plads til ukrudtet. Sommerfuglebusken får ingen sommerfuglebesøg, hvis ikke haven serverer brændenælder for sommerfuglelarverne.
Det kan måske bruges som en god
undskyldning for ikke at luge så kraftigt.
•

Fjern det.
Lige efter en tordenbyge kan man
hurtigt rense terrassen med en fliserenser, det går fantastisk hurtigt, når
jorden er våd. Rodukrudt er også nemt
at grave op med hele rodnettet i våd
jord. En gravegreb eller et tidseljern er
godt. Hakke-jern har størst effekt hvis
ukrudtet tørrer ud efter hakningen.
Hvis der hakkes i en fugtig periode,
skal man fjerne det løsnede ukrudt, så
det ikke gror fast igen.
Riv det.
Sort jord eller perlesten, der rives
en gang om ugen, vil aldrig gro til i
ukrudt. Riven forhindrer de små spirer
i at få fat. På samme måde virker en
stiv kost på fliserne.
Slå det.
I græsplæner, der slås hyppigt, vil
kun de færreste ukrudtsarter overleve. Ærenpris, bellis, hvid-kløver og
mælkebøtter vil dog blande sig med
græsset.
Forgiv det.
Kemi er også en mulighed over for
ukrudtet. Almindeligt kogesalt slår
planter ihjel, det samme gør visse
planteolier. Ukrudtsmidlet Topgun
består således af fedtsyrer, der svider planterne. To mere komplicerede
kemikalier er også på hus- og havemarkedet. Der er MCPA, en kloret or-
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