Maisemanhoitokortti

Eroon vieraslajeista

Vieraslaji

Laji joka on levinnyt luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko
tahattomasti tai tarkoituksella.

Haitallinen vieraslaji

Osa vieraslajeista voi aiheuttaa vahinkoa alkuperäislajeille, ekosysteemeille, viljelykasveille,
metsätaloudelle tai muille elinkeinoille, ihmisten,
eläinten tai kasvien terveydelle, kiinteistöjen
arvoon tai maisemaan.

Muista!
Parasta torjuntaa on ennaltaehkäisy.
Ethän päästä voimakkaasti leviäviä kasveja puutarhastasi ympäristöön. Hävitä puutarhan kasvijätteet asianmukaisesti kuumakompostorissa,
kuivattamalla, polttamalla tai kaivamalla maahan.
Jäteasemalle toimitettaessa vieraslajit viedään
erillään muista esim. jätesäkeissä.
Ethän tuo matkoiltasi vieraita kasveja, niistä voi
tulla hankalia tai vaarallisia vieraslajeja. Niiden
mukana voi myös siirtyä tauteja ja tuhoeläimiä.

Lisätietoa:
vieraslajit.fi
Maisemanhoitokorttisarja koostuu 14 osasta. Kortit on laadittu
Mahdollisuutena maisema, MAMA-hankkeessa, joka on Euroopan
unionin maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja EteläSavon sekä Keski-Suomen ELY-keskusten rahoittama.

Kuvat: Hanna Seitapuro
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Jättiputken torjunta

Kolme yleistä, haitallista vieraslajia

Pienet ja yksittäiset esiintymät voi kaivaa juurineen maasta. Pienehköjä yhtenäisiä alueita voi
peittää mustalla aumamuovilla. Suuret esiintymät
voi niittää säännöllisesti ennen kukintaa. Vähintään kukinnot kannattaa katkaista, jotta siemenpankkia ei kerry lisää. Joskus voi olla tarpeen
käyttää torjunta-ainetta. Kasvineste on syövyttävää ja voi aiheuttaa palovamman kaltaisia vammoja. Suojalasit sekä suojavaatetus ovat välttämättömät. Torjunta täytyy toistaa monena vuonna
peräkkäin, sillä siemenet säilyvät maassa pitkään.

Jättipalsamin torjunta

Jättiputki

Esiintymät voi kitkeä juurineen tai niittää ennen
kukintaa. Aluetta on tarkkailtava pitkin kesää, sillä
lisääntyneen kasvutilan myötä maasta nousee
uusia yksilöitä, jotka ehtivät kukkimaan ja siementämään saman kesän aikana, ja niitetyistä kasveista voi versoa uusia kukintoja. Kitketyt versot
täytyy kerätä pois, sillä maahan jätetty kasvi voi
juurtua uudestaan ja siemenet voivat kypsyä myös
katkotuissa kukkaversoissa. Torjuntaa täytyy tehdä
muutamana peräkkäisenä vuonna. Siemenet menettävät itämiskykynsä muutamassa vuodessa.

Komealupiinin torjunta
Pienet esiintymät voi kaivaa juurineen maasta.
Laajemmat esiintymät voi niittää ennen kukintaa.
Niittotähde kerätään maasta, jotta siemenet eivät
kypsy ja karise maahan. Niitto toistetaan tarvittaessa loppukesästä. Jos haluat säilyttää lupiinin
kukkapenkissäsi, älä anna sen muodostaa siemeniä, vaan katko kukinnot vaikkapa maljakkoon.

Jättipalsami

Komealupiini

