Om at anvende fiberdug til erstatning for pesticider
Kemikaliefri og langtidsholdbare fiberduge hjælper til med at holde bedene i haven
fri for kvikgræs, agertidsler og alle andre flerårige ukrudtsplanter.
For at få størst mulig fornøjelse af havens blomsterbede og af køkkenhaven er det en
god idé at tænke langsigtet, når bedene anlægges. Det gælder nemlig om at kunne
nyde haven frem for at bruge en masse tid og ærgrelser på at bekæmpe de mange rodukrudtsplanter, som dukker op overalt – år efter år.

Brug en ukrudtsdug
Med en fiberdug klan du holder så godt som al rod-ukrudt nede. Fiberdug er lavet af
polypropylen. Den sorte dugs høje fibertæthed forhindrer lyset i at trænge ned til
kvikgræs, agertidsler og de øvrige flerårige ukrudtsplanter, og dermed visner
ukrudtet.
Den enkle og kemikaliefrie løsning er samtidig en dug, som kan ”ånde”. Både vand
og luft trænger igennem og giver planterne optimale vækstforhold..
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Nem at anvende
Dugen skal blot rulles ud over et stykke jord, som er luget forinden. Bagefter klipper
eller skærer du et kryds i dugen dér, hvor der skal plantes. Resten af dugen tildækkes
derefter med bark, flis, småsten, skærver eller lignende. Dugen kan også anvendes i
køkkenhaven for at sikre grøntsager optimale vækstbetingelser uden konkurrence fra
ukrudt og græsser. Det giver større udbytte.
Det kan naturligvis ikke undgås, at der lægger sig ukrudts frø oven på det materiale,
som bedene er dækket med, men dette ukrudt er nemt at fjerne, fordi det har meget
svært ved at slå rod.

Prisen for en rulle fiberdug er begrænset sammenlignet med de penge, som de fleste
gerne bruger i planteskolen, når der skal plantes nyt i haven. Derfor er det altid en
god idé at have en fiberdug i tankerne, når indkøbslisten skal laves. Dugen kan købes
i de fleste af landets byggemarkeder og tømmerhandlere. Dugen forhandles normalt i
ruller af 1 x 25 meter.
Fordele ved brug af fiberdug
• Vand trænger nemt gennem dugen, og du undgår dermed vandpytter oven på.
• Høj fibertæthed gør, at sollyset ikke trænger igennem og dermed får ukrudtet ingen
næring fra lyset.
• Høj fleksibilitet gør dugen nem at håndtere og lægge ud på jorden.
• Erstatter giftige pesticider
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