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GENEREL BESKRIVELSE
Don & Low vævet jordbundsdække af polypropylen er
designet til at fremme sunde planters vækst og derved
reducere den tid og de penge, samt de kraftanstrengelser
der bruges på ukrudtsmidler til et stort udvalg af have og
landbrugs applikationer.
Don & Low jordbundsdækker tilbyder ukrudtsbekæmpelse
uden behov for pesticider, samt en fortrinlig
vandgennemtrængelighed, som hindrer forekomst af
vandpytter. Stoffets vævede struktur hjælper til med at
bevare jordens temperatur, og underbundens
fugtighedsniveauer fremmer røddernes vækst. Produktet
har en enestående modstand mod ultraviolet lys. For
nærmere oplysninger om levetid, bedes De rådføre Dem
med produktspecifikationen.
Don & Low’s udvalg af jordbundsdækkestoffer, ved
normale anvendelsesforhold, egner sig til brug med
organisk dyrkede afgrøder, som kaldes "økologisk". I løbet
af materialets levetid, spredes der ikke kemikalier, hverken
uorganiske eller organiske, til jorden.
INSTALLATION
Inden jordbundsdækket installeres, skal jorden bearbejdes
grundigt for at sikre at ukrudtsbekæmpelsen fungerer
effektivt. Fold alle stoffets kanter indad inden de pløkkes
ind i jorden. Grav et styre hul for pløkken og skub den
derefter helt gennem begge lag. Pløkkerne skal sættes
med en afstand på 2 meter. Hvis der bruges store pløkker
giver større sikkerhed. Hvis der bruges metal klammer, skal
de være galvaniserede. Hvis der bruges flere tunneller,
anbefales det at dækket lægges på inden der graves huller
til tunnellens ben. Dækket bør derefter pløkkes ned ved
siden af benene, specielt rundt om yderkanten.
Jordbundsdækket har en god modstandsdygtighed mod
gennemhulning og flænger, og kan modstå lettere trafik fra
gående. Der bør imidlertid tages passende forholdsregler
mod, for eksempel bløde transport dæk, for at hindre
stoffet i at blive beskadiget.

ANVENDELSE AF PESTICIDER
/ KEMISKE UKRUDTSMIDLER
Aggressive kemiske behandlinger bør undgås, hvis disse
kan komme i kontakt med stoffet. Disse kan forårsage for
tidlig skade på stoffets stabiliseringssystemer, samt gøre
det mindre modstandsdygtigt mod flænger, samt reducere
dets levetid. Der skal tages hensyn til kemikalietypen, dens
koncentration, samt hvor ofte og hvordan det tilsættes.
Endvidere anbefaler vi ikke at det udsættes for systemer,
som udsender klorin eller svovl, da det syreholdige miljø
disse midler udvikler, angriber stabiliseringsmidlerne i det
ultraviolette lys, som findes i stoffet. Dette kan resultere i
for tidlig nedbrydning af stoffet. Svovlbrændere bør
specielt undgås i miljøer hvor der bruges jordbundsdække
af polypropylen. Høje temperaturer, høj luftfugtighed og
øget eksponering er alle faktorer som kan øge
nedbrydningshastigheden.
Udsættelse for kemiske behandlinger gør eventuelle
erklæringer om det ultraviolette lys levetid ugyldige.
ANDRE FAKTORER
Andre faktorer, som vi ikke har kontrol over, er stoffets
præstation og levetid, inklusive kontakt med andre
materialer, klimatisk eksponering, som for eksempel sollys
og temperatur variationer.
Når stoffet skæres, skal eventuelle flossede og løse ender
fjernes. Stoffet bør ideelt skæres med en varm klinge.
Produktet er fremstillet af 100 % polypropylen, og kan
genanvendes i samråd med myndighedernes anbefalinger.
For yderligere teknisk rådgivning bedes De henvende Dem
til Deres forhandler.
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