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

Jätteloka

Heracleum mantegazzianum
Växt från västra Kaukasus
Kontakta Länsstyrelsen om invasiva främmande arter: 010 - 224 40 00 | ias.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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• Plantera inte jätteloka. Ta bort arten där den finns och förhindra
att den sprids.
• Var försiktig vid hantering av arten och flytta inte jordmassor som
kan innehålla frön.
• Använd skyddskläder och glasögon när du hanterar jätteloka. Du
kan få svåra hudskador av växtsaften.
• Arten kan i jordbruksmark bekämpas genom tidig och återkom
mande slåtter och/eller bete, eller i åkermark med en kombination
av plöjning, insådd av önskvärda arter och slåtter. Åtgärderna be
höver utföras i flera år, då frön finns kvar i marken. Arten kan be
kämpas metodiskt genom att ta bort fröställningar kontinuerligt,
under många år till dess att fröbanken i jorden är utarmad.
• Plantor kan torkas eller brännas, eller rötas i sluten behållare. Frö
ställningar bör eldas.
• Lämna eller släng aldrig främmande växter i naturen.
• Om du hittar vad du misstänker är jätteloka i naturen – rapportera
in det till Artportalen via www.invasivaarter.nu.
Förväxlingsarter Jättelokan kan förväxlas med björnloka,
strätta och kvanne. Förväxling sker vanligtvis tidigt på
säsongen, då jättelokan under sommaren blir mycket
större än de inhemska arterna. Jättelokan kan bli mellan
1,5 till 3 meter hög och får upp till 50 cm breda blom
flockar och stora vassa parflikiga blad.

