Blomsterlupinen (Lupinus polyphyllus), även kallad
lupin, härstammar från Nordamerika därifrån den
har kommit till Europa på 1800-talet. Tack vare sin
ståtliga blomställning är den en omtyckt prydnadsväxt och som sådan har den spridits till nya områden.
Lupinen har förmåga att binda luftens kväve tack
vare den symbiotiska bakterien Bradyrhizobium sp.
som lever i lupinens rotknölar. Detta gör lupinen
användbar som gröngödslingsväxt. Lupiner har
också odlats på försöksgårdar därifrån den har
spridit sig till omgivningarna. I sina hemtrakter växer lupinen på ängar, stränder och vägkanter. I Finland sprider sig lupinen snabbt i synnerhet på vägrenar, gårdsplaner och vid åkrar. Den blommar i
maj-juli och fröna mognar efter hand inuti de håriga
baljorna. En enda planta kan ge upphov till hundratals frön. Fröna sprider sig med bilar, schaktmassor och via annan mänsklig verksamhet. Lupinen
förökar sig också effektivt med rotutlöpare.

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa investerar
i landsbygdsområden

Denna broschyr berättar om blomsterlupinen (lupinen) och
om hur den kan bekämpas. Lupinen hör hemma i Nordamerika därifrån den har förts in till Europa som prydnadsväxt.
Lupiner har också använts som foder- och jordförbättringsväxt. Den har sedan spridit sig från trädgårdarna till impediment, vägrenar och åkerkanter, och den breder ohämmat ut
sig på öppna marker. Lupinen tränger ut svagare ängsarter i
konkurrensen om livsutrymme. Lupinen förekommer allmänt
som förvildad i vårt land och det är knappast längre möjligt
att utrota den helt, men åtminstone måste vi hindra den från
att breda ut sig ytterligare. Man kan hejda spridningen genom regelbunden slåtter (3-4 gånger under sommaren) samt
genom att avlägsna blommorna innan fröna mognar. Det
bästa sättet, om än arbetsdrygt, är att gräva upp lupinerna
med rötterna.
Denna broschyr har sammanställts inom projektet VIKURI,
som verkar för att begränsa lupinens och andra främmande
arters spridning samt informera om arterna och hur de kan
bekämpas.

Information:
ELY-centralen i Södra Österbotten
tel. 0295 027 500 (växel)
ELY-centralen i Mellersta FInland
tel. 0295 024 500 (växel)
Vikuriprojektet på webben:
www.ymparisto.fi/vikuri
Man kan få lupiner att minska i antal genom slåtter som
upprepas tillräckligt ofta.
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Lupinen
en förvildad främmande art

Identifiering

Bekämpning

Lupinen hör till ärtväxterna och den är inte svår att känna
igen. De stora blomställningarna är vanligen blålila, rosa eller vita. Den blommar från mitten av sommaren, och då är de
täta lupinbestånden längs vägarna och på impediment väldigt vackra. Då blommorna vissnar kommer i deras ställe
gröna, ludna fröbaljor, som efter hand blir bruna. Bladen är
fingrade med lansettlika småblad, och hela växten kan bli 11,5 m hög. Lupinen breder ut sig främst med hjälp av frön,
men den förökar sig också med sitt kraftiga rotsystem.

Lupinen är envis och seg och därför måste bekämpningen
vara långsiktig och tillräckligt ofta upprepad. Rötterna klarar
övervintringen bra, och fröna i marken kan bevara sin grobarhet i över 50 år. I första hand bör man se till att det inte bildas
några frön genom att kapa av blomstjälkarna innan fröna
mognar. Då fylls inte fröbanken i marken på ytterligare och
inga frön sprids ut i omgivningen.

De öppna vägrenarna erbjuder en lämplig livsmiljö åt ett flertal växt- och insektarter, som har minskat i takt med att traditionellt hävdade biotoper har blivit sällsyntare och de därför
inte längre har tillräckligt med livsrum. Många ängs- och
hagmarksarter har ändå hittat en lämplig livsmiljö på de ljusa
vägrenarna, som dessutom slås regelbundet. Tyvärr trivs
också lupinen ypperligt på dessa platser, där den förändrar
jordmånen så att ängsväxterna inte längre trivs. Den storvuxna lupinen skuggar dessutom småvuxnare arter. Få växter klarar sig i sällskap med lupinen. Lupinen har dessutom
setts sprida sig till ängar och lundar där den utgör ett verkligt
hot mot mångfalden i vår natur.

Blomsterlupinen har oftast blå blommor, men också rosaoch vitblommande exemplar påträffas.

Ganska nya och små bestånd bekämpas bäst genom att man
gräver upp dem med rötterna. Det är en arbetsdryg men effektiv metod. Rötterna skall torkas eller oskadliggöras på
annat sätt innan man lägger dem i komposten, eftersom
blomsterlupinen också kan föröka sig från rotbitar. Till följd av
grävandet kommer en del av fröna i marken att gro och bilda
nya individer. Därför måste man rensa området regelbundet
under de följande åren.
Blomsterlupinen bildar snabbt vidsträckta och mycket täta
bestånd, som man lättast bekämpar med regelbunden slåtter.
För att bestånden ska minska i omfattning krävs att växterna
kapas 3-4 gånger under vegetationsperioden. Slåtter två
gånger per sommar räcker för att hindra bestånden att breda
ut sig ytterligare. Slåttern bör utföras innan frön har hunnit
bildas. Om man slår lupinerna då de redan har frön är det skäl
att förstöra blomstjälkarna noggrant. De kapade växterna bör
helst samlas ihop och föras bort för att förhindra att platsen
blir alltför näringsrik, speciellt om man vill gynna inhemska
ängsarter som trivs i en näringsfattig jordmån.
Lupinblad

Lupinen breder effektivt ut sig på vägrenarna och tränger
undan våra inhemska ängsarter.

De mogna fröna slungas ut i omgivningen då baljorna öppnar sig.

I lupinens rotknölar lever en symbiotisk kvävefixerande bakterie som gör marken mera kväverik.

