Bekämpning av jättebalsamin på Tidö-Lindö

Jättebalsamin växer i medelstora bestånd på flera ställen på ön, främst på fuktig mark. Örten
är ganska lättspridd och kan utan bekämpningsåtgärder bli ännu vanligare på Tidö-Lindö.
Så här känner du igen jättebalsamin

Jättebalsamin är en högväxt ört med rosa eller vita blommor, och motsatta eller kransställda
blad. Stjälkarna är grova och köttiga, ofta rödaktiga och kan bli nästan två meter höga. Bladen
är lansettlika och har sågade kanter, vid basen med skaftade körtlar. Jättebalsamin blommar
från juli till september.
Så här bekämpar du jättebalsamin

Spridning av jättebalsamin kan förhindras genom att kapa den innan den blommar och sätter
frö. Se till att ta bort fröställningarna från området eftersom fröna kan eftermogna. Samma
område bör besökas senare under växtsäsongen och även följande år för att ta bort växter som
har grott från frön i marken. Var försiktig vid hantering av växten, frön och jordmassor som
kan innehålla frön. De ska inte komposteras utan förbrännas eller lämnas till
återvinningscentral.
Om invasiva arter

Introducerade arter kan utgöra ett hot mot andra arter i landskapet. Dessa arter klassas som
“invasiva”. Invasiva främmande arter är ett stort problem som påverkar Tidö-Lindös
biologiska mångfald, hälsa och kan orsaka kostnader för enskilda tomtägare.
I våra trädgårdar växer flera arter som kan sprida sig på våra allmänningar. I naturvårdsplanen
fokuserar vi nu på tre av arterna, men det kan bli fler framöver. De tre arterna är jätteloka,
jättebalsamin och parkslide. Hur vi väljer att bekämpa dem har stor betydelse för hur stort
problem de kan ställa till med i framtiden. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt, både i våra
egna trädgårdar och på allmänningarna. Om du vill hjälpa till med att bekämpa de invasiva
växterna behöver du inget tillstånd, men du bör utgå från anvisningarna för respektive art.
Mer info om bekämpning av jättebalsamin: Jättebalsamin - Naturvårdsverket
(naturvardsverket.se)

