
Vær et skridt foran dit ukrudt

  

November er sikkert ikke den måned i året, hvor du bruger krudtet på havens irriterende ukrudt. Men planterne står 
stadig derude – ofte fuldt synlige. 
Du kan være et skridt foran med forårets gøremål ved at fjerne så meget som muligt nu, for selvom ukrudtet sikkert er 
glemt lige nu, så ved vi jo at det dukker op igen næste år. Ukrudts planterne er rimelig sårbare og kan graves op med en 
havegreb, så du også får rødderne med. 
Brug en havegreb, så er det nemmere at få rødderne gravet op. 
Får du jorden renset nu, kan du undgå at skvalderkål, kvikgræs, mælkebøtter og andet ukrudt breder sig i dine bede til 
foråret. 

Vil du fuldende projektet og virkelig være det helt store skridt foran, så skal jorden dækkes af, så nyt ukrudt ikke kan 
bryde igennem til foråret. 
Når jorden er renset ruller du en ukrudtsdug (fiberdug)  ud over bedet. I ukrudtsdugen skæres hul til de planter, der står i 
dit bed. Dugen skal ligge så tæt ind om planternes rødder som det er muligt. 
Når du bruger ukrudtsdug i dine bede, hindrer du ukrudtet i at vokse op mellem barkflisen. Når dugen er lagt ud over 
jorden dækkes med et tykt lag barkflis. 
Hvis du vælger at undlade ukrudtsdugen, skal du for at hindre ukrudtet lægge et tykkere lag barkflis (ca. 15 cm.). 

  

Vælg selv kuløren
Hvis du vælger at dække jorden med barkflis - ja så giver kuløren jo sig selv. Det er et mørkt og naturligt dække af 
afrevet bark fra nåletræer. 
Men der er også andre mere kulørte muligheder for afdækning. 
Træflis er vedmateriale fra træer og har derfor den lyse farve, som kan lyse op i bunden af et bed. I starten kan den lyse 



farve fra træflis virke som en stor kontrast i haven. Træflisen bliver med tiden mere grå og knap så iøjnefaldende, men 
det kan jo sagtens være et bevidst valg at vælge et dække, der netop er meget synligt. 
Vil du have synligt dækmateriale, men med endnu mere kulør? 
Så kan du vælge indfarvet træflis. Colortræflis® er indfarvet træflis fra fyr/ grantræer. Farven er et naturprodukt og 
biologisk nedbrydelig. Derfor er farven ufarlig for miljøet.
Du kan læse meget mere om vores forskellige Colortræflis® produkter her.


