Kæmpe-Balsamin
en invasiv plante

Fortæl kommunen, hvis du finder planten
I Xx Kommune er planten blandt andet fundet
ved __________________og ___________ .
Vi vil meget gerne vide besked om andre fund
i kommunen.
Du kan selv taste dit fund ind via nettet på
www.__________.dk Her registrerer vi også
selv løbende planter, vi finder.
Du kan også kontakte
Xx Kommune (se forsiden)
eller rette direkte henvendelse til
___________på tlf. 1234 5678 eller
___________ på tlf. 9876 5432
Er du interesseret i at medvirke til at bekæmpe
invasive plantearter, hører vi gerne fra dig.
Du kan læse mere på
www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/
invasivearter og www.fugleognatur.dk

Blomsten er smuk, men planten breder
sig hurtigt og udkonkurrerer den
naturlige flora langs vandløbene
Indsæt evt. logo her

Undgå at sprede planten kast ikke haveaffald i naturen

Fortæl os, hvis du finder
Kæmpe-Balsamin
Voksested

Bekæmpelse

Kæmpe-Balsamin tåler ikke tørke men gror
gerne i fugtige, næringsrige områder. Det er
langs vandløb, den giver største problemer.

Kæmpe-Balsamin bekæmpes bedst inden 1. juli
før den blomstrer. Bekæmper man senere, kan
blomsten bestøve sig selv og udvikle spiredygtige frø, selvom stænglen er skåret over.

Planten spirer ca. 1. april og vokser hurtigt.
Den danner tætte bestande, der hurtigt kommer sig, når de er slået ned. Kæmpe-Balsamin
ser ud til at reagere positivt på klimaforandringerne.
Planten visner ned i efteråret. Langs vandløb,
risikerer jorden derfor at skylle ned i vandløbet, fordi der ikke er anden plantevækst til at
holde på jorden.
Formering
Kæmpe-Balsamin stammer fra Himalaya, hvor
den vokser i 2-4.000 meters højde, bl.a. i Kashmir.
Planten kan blive 2-3 m høj. Den har røde eller
rødlige stængler med ’knæ’ ligesom bambus.
Bladene har synlige kirtler ligesom Flittig-Lise,
og den blomstrer fra juli til september. Blomsterne er 2-4 cm store og pinkfarvede, rosa eller
hvide.
De kan minde lidt om orkidéer.
Blomsterne indeholder nektar.
Desværre foretrækker bier og andre insekter
denne blomst, så vores hjemlige arter ikke bestøves så godt, når der er Kæmpe-Balsamin i området.

Når frøkapslerne er modne, springer de op
ved den mindste berøring, og frøene slynges
op til 7 meter væk. Hver plante kan få 2.500
spiredygtige frø. De kan flyde i vand og på
denne måde sprede sig via vandløbet.

De første 1-2 måneder efter fremspiring er den
let at rykke op med rod. Herefter er det bedst at
slå den med le eller buskrydder.
Metoder
I det tidlige forår kan de små frøplanter nemt
luges. Rødderne slipper let, og har de ikke længere kontakt med vand eller jord, vil de visne.
Hvis roden ikke er beskadiget tilstrækkeligt, kan
planten skyde igen. Derfor anbefales det at bekæmpe ca. hver 4. uge frem til blomstring.
Ved større forekomst kan det være nødvendigt
at slå med le eller buskrydder. Der slås så tæt på
jorden som muligt, så de sidst spirede planter
også bekæmpes og genvækst begrænses.
Gror Kæmpe-Balsamin langs et vandløb, vil der
med stor sandsynlighed, også findes planter længere nede ad vandløbet, som bør bekæmpes.
Ved bekæmpelse efter 1. juli skal plantematerialet samles op i affaldssække og sendes til forbrænding for at undgå udvikling af spiredygtige
frø.
Da frøene er spiredygtige i op til 2½ år, bør bekæmpelsen følges op i 3 vækstsæsoner.

