Afdækning med UV-tæt sort plastik
Afdækning med plastik kan være en meget effektiv metode til bekæmpelse af KæmpeBjørneklo og bruges flere steder af Egedal Kommune.
Plastik kan købes i landbrugs-grovvareselskaber og fås typisk i større partier som 6 x 50 m.
Plastikken skal være UV-tæt og sort.
Med afdækning af plast kan et stærkt inficeret område ryddes for tæt på 100 % for bjørneklo
på én gang med et begrænset tidsforbrug.
Plastikken skal ligge i mindst 3 måneder på arealet. I perioden med plastikafdækning vil alle
planter under afdækningen blive ”brændt”, hvorefter arealet vil være fri for Kæmpe-Bjørneklo.
Plastik er oplagt valg hvis der, på en lokalitet med tæt forekomst af Kæmpe-Bjørneklo, findes
en blanding af store planter og tusindvis af mindre planter. Lokaliteten skal også være ryddet
for eventuelle krat og i øvrigt være egnet til at udlægge plastik på.
Udlægning af plastik
Plastik udlægges i foråret og senest i slutningen af april, da planterne vil blive for store efter
dette tidspunkt.
Plastikken skal være solidt fastgjort på arealet, da det ikke må flyve væk i blæsevejr.
Læg ikke plastikken stramt ud over arealet, da planterne uanset hvad, vil løfte plastikken fra
jorden. En stram udlægning vil resultere i at plastikken trækkes af af planterne.
Overlappes der med flere baner af plastik, bruges ca. 1 meter overlap, for at sikre at der ikke
kommer huller i plastafdækningen.
Bemærk at der i kanten af plastikken uanset afdækning vil være mulighed for sollys at komme
ind.
Forankring
Sikring mod at plastikken flyver væk eller løsner sig i blæsevejr gøres nemmest ved hjælp af
materialer, der allerede findes på arealet.
Kommunens bruger jord i mindre poser, som lægges oven på plastikken. Jorden graves op og
fyldes i poser, hvorefter poserne plaseres ovenpå det sorte plastik. God forankring fås ved at
placere en plastikpose fyldt med jord ovenpå den sorte plastik, i det hul, som jorden til
plastikposen har efterladt. Vær opmærksom på ikke at efterlade huller i terrænet, så du eller
f.eks. rådyr ikke kommer til skade ved at falde i hullet.
Skitse af forankring med plasticpose:

Tricket ved at anvende materialer, der allerede findes på arealet, er at når plastikken har
gjort sin virkning og der skal ryddes op, så kan alle materialer (bortset fra plastposerne og den
sorte plastik, der skal bortskaffes som affald) blive på arealet.
Det anbefales at bruge en plastpose for hver 1 – 2 meter plastik. Vær omhyggelig med kanter
og overlap.
Tilsyn
Der skal løbende holdes godt øje med at plastikken ikke flyver væk eller løsner sig. Vi
anbefaler ugentlige besøg og særligt lige efter dage med blæsevejr.
Selv om det kan synes at være et stort arbejde, er det vores vurdering at metoden er blandt
de mest effektive, og at der virkelig kan spares meget tid. Særligt når indsatsen vurderes over
en længere periode.
Husk oprydningen og kontroller løbende arealetså der ikke dukker enkelte nye planter op.
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