Skærmkapning
Skærmkapning er en variant at slåning, hvor man kun går efter de blomstrende planter.
Skærmkapning er en meget vigtig bekæmpelsesform i juni, juli og august, fordi metoden
forhindrer frøsætning. Ved skærmkapning på det helt rigtige tidspunkt dør planten, men i de
fleste tilfælde vil planten sætte nye blomster fra roden, såkaldte panikskud, som så skal
skærmkappes 2-3 uger senere. Det optimale tidspunkt for skærmkapning er når de
blomstrende planter begynder at sætte frø. På dette tidspunkt har roden opbrugt næsten al sin
energi, så der er sjældent energi til endnu en blomstring. Samtidig er frøene så uudviklede at
de ikke kan færdigmodne, hvis de fjernes fra planten. Skærmkapning foretages med en meget
skarp og robust le, eller med en machete.
Skærmkapningen skal ske inden frøene bliver modne, hvilket sker i slutningen af juli. Ved
skærmkapning skal skærmen adskilles fuldstændigt fra stænglen, ellers vil frøene
færdigmodne ved at suge energi fra stænglen. Det er vigtigt at plantens grundblade skæres
over, da de ellers kan levere energi til roden, hvorved der helt sikkert kommer panikblomster.
Vælger du at kappe hele stænglen, skal du efterfølgende slå skærmen af så højt oppe som
muligt. Hvis man blot fælder stænglen, vil frøene suge næring til sig fra stænglen og
færdigmodne på denne.
Opsamling og destruktion af skærme er unødvendig med mindre frøene på skærmene er
brune. Selv når skærmene står med grønne halvmodne frø, kan disse ikke færdigmodne, hvis
planten skærmkappes tilstrækkeligt højt oppe; jo mere stængel frøene har med sig efter
kapning, jo større risiko for spiredygtige frø. Planten bør her skærmkappes ’skærm’ for
’skærm’, ellers vil midterskærmen suge energi fra sideskærmene og færdigmodne
Uanset hvornår der skærmkappes, vil mange planter sætte panikskud med nye blomster, det
er derfor vigtig at der efter skærmkapning foretages en overvågning, hvor panikskuddene
hugges ned.

Illustration af, hvor der skal slås under
skærmkapning. Er der grønne frø slås
helt oppe under midterskærmen. Er der
kun blomster kan hele skærmen slås med
et slag. Om den nedre del af stænglen
slås er valgfrit, dog skal de store
grundblade fjernes. Ved enkeltstående
planter er det dog ofte en fordel ikke at
fælde hele stænglen, da det så bliver
nemmere at finde panikskuddene.
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Pas på dig selv under arbejdet
Ved skærmkapning er det umuligt at undgå at komme i kontakt med planten. Skærmene
sidder typisk i 2-4 m højde og bladene danner en skov i mandshøjde, derfor er det meget
vigtigt med rigtig og beskyttende påklædning. Skærmkapning bør ikke foregå i sollys, så
typisk skal der skærmkappes tidligt om morgenen, sent om aftenen eller på overskyede dage.
Brug briller, kraftige bukser, langærmet trøje og vandtætte handsker, regntøj er klart det
bedste, men det bliver hurtigt meget varmt at have på.

