Jätteflokan (Heracleum spp.) har förts in i Finland
som trädgårdsväxt på grund av sin ståtliga blomställning och storlek. Jätteflokan sprider sig snabbt
också utanför trädgårdarna där de breder ut sig på
ursprungliga arters bekostnad. Naturvårdslagen förbjuder spridning av växter av främmande ursprung i
naturen.
Man bör akta sig för växtbestånd med jättefloka, för
des växtsaft orsakar brännskadeliknande sår på huden då den reagerar med solljuset. Bekämpning av
jättefloka ska därför helst göras under mulna dagar.
Vid hanteringen av växten är det nödvändigt med
skyddskläder samt andnings- och ögonskydd. Om
växtsaften kommer i beröring med huden, ska huden
genast tvättas av med vatten.
Om man har blivit utsatt för växtsaften, bör vistelse i
solen undvikas i en veckas tid. Om stora områden av
huden kommit i beröring med växtsaften, bör man
uppsöka läkare. Växten är farlig för barn: de stora
bladen och den ståtliga, rörformade blomstjälken
lockar till kurragömmalekar. Känsliga personer kan
få luftvägsbesvär och allergiska symtom redan av att
vistas i närheten av växterna.

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa investerar
i landsbygdsområden

Denna broschyr innehåller baskunskap om den besvärliga jätteflokan (jättelokan) och om hur den kan bekämpas.
Jätteflokan är en trädgårdsflykting som inte hör hemma i
vår natur. Dess växtsaft kan förorsaka brännskador på
huden då den reagerar med solljus. När jätteflokan breder
ut sig i naturen stjäl den livsutrymme av andra arter och
förkväver all annan växtlighet. Samtidigt minskar naturens
mångfald och rekreationsvärde.
I Finland är det ännu möjligt att bli kvitt jätteflokan, men
bekämpningen måste inledas utan dröjsmål. Den mest
brådskande åtgärden är att hindra växten från att breda ut
sig. Spridningen kan begränsas genom att man kapar och
bränner blomställningarna innan fröna drösar.
Texten i broschyren är till största delen hämtad från publikationen “Jättiputki: Biologia ja torjunta”, utgiven av Norra
Karelens miljöcentral. Broschyren har sammanställts
inom projektet VIKURI, som pågår 2010-2014. Projektet
verkar för att begränsa utbredningen av jätteflokan samt
informera om jätteflokan och om hur den kan utrotas. Övriga målarter är jättebalsamin, lupin och vresros. Projektet
samlar också in information om förvildade förekomster av
dessa arter.

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
Brännskada på huden som orsakats av jätteflokans
växtsaft.
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Jättefloka
en farlig främmande art

Identifiering

Bekämpning

Jätteflokan är lätt att identifiera på de väldiga bladen och
på den breda, tallriksformade blomställningen som utvecklas under det tredje året. Blomstjälken kan på frodiga
växtplatser bli upp till fem meter, men oftast blir flokorna
kring tre meter höga.

Bekämpningen av jätteflokor kan gärna inledas i maj. Då är
växterna ännu små och lättare att utrota. Senare, då flokorna är stora, är de besvärligare och också farligare att hantera. Stora växter kräver också större mängder bekämpningsmedel än små exemplar.

De mogna fröna drösar under hösten och vintern. Jätteflokans unga fröplantor påminner om lönnblad. Under andra
och tredje året är de nedersta bladen upp till en meter i diameter och djupt flikiga. Ett tätt bestånd med jätteflokor
skuggar effektivt andra växter.

Mekanisk bekämpning lämpar sig bäst för små förekomster. Huvudroten kapas på 10-20 cm djup beroende på plantans storlek. Uppgrävning är en bra metod då förekomsten
är liten. Som följd av grävningen gror en del av de frön som
lagrats i marken. Därför får man vara beredd på att nya plantor dyker upp. Små plantor kan man dra upp för hand.

De arter av jättefloka som förekommer i Finland påminner
mycket om varandra. De inhemska arterna björnfloka och
strätta är betydligt mindre. Jätteflokans stjälk är hårig och
rödfläckig, och den kan vara upp till 10 cm i diameter (hos
björnflokan och strättan endast 2-3 cm).

Jätteflokans små fröplantor går lätt att dra upp med rötterna.
Sitt vassa, flikiga utseende får bladen först senare.

Genom att kapa blomställningen förhindrar man att nya
frön utvecklas. Den rätta tidpunkten för detta är augusti–
september då blomställningen börjar bli brun. Om blomställningen skärs av för tidigt eller för lågt ner växer det nämligen
snabbt ut en ny i stället. Lägg blomställningarna i en sopsäck, men var försiktig så att fröna inte faller till marken.
Blomställningarna och rötterna får inte läggas i komposten,
utan bör brännas. Bladen och stjälkarna kan däremot komposteras.

Jätteflokans stjälk är ihålig och upp till 10 cm i diameter. Rör
inte vid växten med bara händer!

Jätteflokorna hotar naturens mångfald, medför hälsorisker
och orsakar ekonomiska förluster t.ex. genom sämre värde
på fastigheter som invaderats av jättefloka.
Vegetationen kan också täckas med svart, stark plast
som inte släpper igenom ljus och vatten. Innan täckningen
slås växtligheten med lie och växtavfallet tas om hand.
Plasten måste förankras ordentligt i marken eftersom den
skall hållas på plats två år. Täckning har effekt också på
fröbanken i marken, och i synnerhet under heta och torra
somrar stiger temperaturen under plasten så mycket att
fröna förlorar sin grobarhet.
Bekämpningsmedel kan användas för att bekämpa en
omfattande förekomst. Oftast används glyfosatbaserade
medel som säljs i trädgårds- och jordbrukshandeln. Tillverkarens användningsföreskrifter ska följas. Glyfosatbaserade
medel får inte användas i närheten av vattendrag eller på
grundvattenområden. Bekämpningen utförs vid lugnt uppehållsväder. De bästa resultaten får man på ett ungt växtbestånd, antingen i början av vegetationsperioden eller ca två
veckor efter slåtter. Också efter kemisk bekämpning är det
troligt att fröbanken ger upphov till nya fröplantor.
Goda resultat fås genom att kombinera olika bekämpningsmetoder. Fröna bevarar sin grobarhet i upp till 10 år
och så länge kan nya plantor dyka upp. Det är viktigt att
förhindra att nya bestånd av jättefloka uppstår.
Kom ihåg att skydda hud och ögon då du handskas
med jätteflokor!

