Jättebalsamin
Identifiering
·
·
·
·

ettårig
blommans färg varierar från mörkröd till vit
höjd 1,5-3 m
säregen doft

Jättebalsaminen växer ofta i täta
bestånd.
Foton: NTM-centralen

Varför bör man bekämpa jättebalsaminen?
·
·

Jättebalsaminen sprider sig mycket effektivt och erövrar snabbt stora arealer.
Eftersom jättebalsaminen lätt etablerar sig i naturen är det enligt naturvårdslagen (NvL 43§)
förbjudet att låta den sprida sig utanför trädgården.

Få andra växter klarar
sig i de täta jättebalsaminbestånden.
Foto: NTM-centralen

Hur kan man bekämpa jättebalsaminer?
Plockning
·
·

·

·

Jättebalsaminerna dras upp för hand innan fröna mognar.
Växtavfallet ska helst torkas ordentligt eller brännas,
eftersom
o jättebalsaminens frön kan mogna även efter att
växterna kapats,
o de kapade stjälkarna kan bilda rötter och fortsätta
växa.
Genom att samla ihop växtavfallet och trampa på stjälkarna
så att de krossas kan man minska risken för att stjälkarna
fortsätter att växa och att fröna mognar.
Det är bra att hålla det bekämpade området under uppsikt
under sommaren och avlägsna nya plantor eller åtminstone
blommor.

Foto: M. Tudeer

Slåtter
·
·
·
·

·

passar för bekämpning av stora bestånd
Röjsåg är ett utmärkt hjälpmedel, men jättebalsaminer är också lätta att slå med lie.
Växterna bör helst kapas lågt, under det första bladparet, för att växterna inte ska bilda nya
skott och blommor.
Växtavfallet ska helst torkas ordentligt eller brännas, eftersom
o jättebalsaminens frön kan mogna även efter att växterna kapats,
o de kapade stjälkarna kan bilda rötter och fortsätta växa.
Det är bra att hålla det bekämpade området under uppsikt under sommaren och avlägsna
nya plantor eller åtminstone blommor.

Slåtter av jättebalsamin kan
utföras med en traditionell lie
lika väl som med en röjsåg.
Foto: M. Tudeer

Kemisk bekämpning
· passar för bekämpning av stora och enhetliga bestånd
· Bekämpningsmedel med glyfosat fungerar på jättebalsaminer.
· Dosering enligt tillverkarens rekommendationer.
o En för stark lösning kan fungera sämre än en rätt blandad.
o Använd sådan skyddsutrustning som medlet föreskriver.
· Observera att kemiska bekämpningsmedel tar livet också av andra växter som får det på sig och
medlet får inte hamna i vatten.
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