INFORMATION TILL DIG SOM ÄR LANTBRUKARE I VÄSTRA GÖTALAND
LISTAD PÅ EU:S FÖRTECKNING ÖVER INVASIVA FRÄMMANDE ARTER – FÖRBJUDEN ATT ODLA OCH SÄTTA UT I NATUREN – SKA TAS BORT

Jättebalsamin

Impatiens glandulifera
Växt från västra Himalaya, Asien
Kontakta Länsstyrelsen om invasiva främmande arter: 010 - 224 40 00 | ias.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Vad kan jag göra?
• Förhindra att arten sprids genom att slå den innan
växten börjar blomma och sätter frö. Den blommar
vanligtvis i juni-juli och går i frö under sensommaren. Återkom till samma område senare under växtsäsongen och även följande år för att ta bort växter
som har grott från frön i marken.
• Mindre bestånd är lätta att dra upp på våren.

Status i Sverige
landet, förutom
Vanligt förekommande i hela
Norrlands inland.

• Var försiktig vid hantering av växten, frön och jordmassor som kan innehålla frön. Flytta inte på jord
som kan innehålla frön.
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• Blommor och fröställningar bör brännas.
• Gröna växtdelar kan rötas i sluten behållare.
• Lämna eller släng aldrig främmande växter i naturen.
• Om du hittar jättebalsamin i naturen – rapportera in
det till Artportalen via www.invasivaarter.nu

