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Brug ukrudtsbrænderen rigtigt og sikkert
Ukrudt er for de fleste haveejere en evig udfordring, og mange har taget
ukrudtsbrænderen til sig for at holde genstridige og uønskede vækster nede på et
acceptabelt niveau. Anvendt korrekt er en ukrudtsbrænder en effektiv, sikker og
miljøskånsom metode til ukrudtsbekæmpelse.
Ukrudtsbrænderen er blevet et almindeligt syn i de danske haver. Den overflødiggør nemlig brug
af sprøjtegifte og er et effektivt middel i kampen mod ukrudtet.
Men selvom det er let at håndtere ukrudtsbrænderen, er det vigtigt at tage nogle
sikkerhedsmæssige forholdsregler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Brænd ukrudt lige efter et regnvejr, hvor brandfaren er minimal
Vær særligt opmærksom, når du brænder langs garager, udhuse og lignende steder
Sørg altid for at have en vandslange eller en spand med vand i nærheden
Brænd IKKE ukrudt i meget tørre og/eller blæsende perioder
Undlad at brænde ukrudt under hække og hegn eller inde under træterrassen
Gå altid en runde, hvor du har brændt ukrudt, for eventuelt at efterslukke

Få det bedste udbytte af ukrudtsbrænderen med den rigtige teknik
Bruger du ukrudtsbrænderen korrekt, ødelægges både plante, rodnet og frø. Varmebehandlingen
fra ukrudtsbrænderen udrydder en stor del af ukrudtsfrøene, hvilket har en god forebyggende
effekt og minimerer væksten af ukrudt i fremtiden. Men mange anvender ikke ukrudtsbrænderen
optimalt.
Det er en udbredt misforståelse, at ukrudtet skal brændes helt væk. Når man brænder ukrudtet
helt, omdannes det til aske, som bliver til gødning for næste hold ukrudt. Rødderne vil sætte nye
skud, og ukrudtet overlever. I stedet skal bladene hurtigt strejfes af flammen i en blød, fejende
bevægelse, netop så meget, så de bliver mørke og falder sammen. Varmen får cellevæggene i
planten til at sprænges og derefter fordamper vandet og planten udtørrer.
Det er let at tjekke, om ukrudtet har fået den rette behandling. Tag et blad og tryk en finger mod
det. Hvis bladet får en mørkere farve efter trykket, er behandlingen udført rigtigt.
Læs mere og se instruktionsvideoer på www.kosangas.dk/ukrudt
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