Oikea aika jättipalsamin torjuntatoimiin on nyt
Jättipalsami on haitallinen vieraskasvi, joka leviää räjähdysmäisesti. Se leviää nopeasti ja peittää alleen
alkuperäiset niitty- ja ketokasvit. Jättipalsami menestyy parhaiten kosteilla ja runsasravinteisilla
kasvupaikolla ja sitä löytääkin helpoiten vesistöjen läheisyydestä, purojen reunoilta, kosteikoista, ojien
läheisyydestä tai peltojen reunoilta.
Toisin kuin esimerkiksi jättiputki, jättipalsami ei ole ihmisen terveydelle haitallinen tai vaarallinen, joten sen
torjuntaan voi osallistua kuka tahansa matalla kynnyksellä.
Jättipalsamin torjunta on tehokkainta mahdollisimman aikaisin alkukesästä kitkemällä, kun kasvi ei ole
ehtinyt vielä taimea suuremmaksi. Pienten esiintymien torjunnassa kitkentä on varmin tapa, mutta laajoissa
esiintymissä niittäminen on hyvä tapa.
Jättipalsamin versoja muodostuu pitkin kesää, joten samalla paikalla kannattaa kitkeä tai niittää kasvustoja
useampaan kertaan kesän kuluessa. Jos siementäviä yksilöitä ei pääse kehittymään, häviää kasvi paikalta
muutamassa vuodessa.
Kasvijätteen voi käsitellä eri tavoin. Mikäli kasvijäte viedään jätekeskukseen, se tulee pakata kahteen
jätesäkkiin. Pienkuormia jättipalsamia vastaanotetaan maksutta kaikissa Turun Seudun Jätehuollon
jätekeskuksissa. Mikäli kasvijätteen poiskuljetus ei ole mahdollista, voidaan jättipalsamit koota suuriin
kasoihin, joissa kasvit mädäntyvät ja tukahduttavat kasan alimmaisia sekä estävät niitä juurtumasta
uudelleen. Ennen kukkien ilmestymistä jättipalsamit voi turvallisesti hävittää varsineen päivineen
biojätekompostiin.

Maskun kunta mukana torjuntatyössä
Maskussa jättipalsamin torjuntatoimia toteutetaan muutamassa kohteessa Maskun kunnan ja LänsiSuomen maa- ja kotitalousnaisten yhteistyöllä. Koronatilanteen vuoksi kuntalaisille avoimia talkoita ei
järjestetä.
Maskun kunta on mukana Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoimassa VieKas LIFE –hankkeessa, jonka
tavoitteena on lisätä tietoisuutta vieraslajeista ja edistää vieraslajien kartoitusta ja torjuntaa
vapaaehtoisten kansalaistieteilijöiden avulla. Hankkeen tärkeimpinä kohdelajeina ovat EU:n vieraslajilistalla
olevat jättipalsami, jättiputki ja keltamajavankaali. Varsinais-Suomessa hanke toimii erityisesti torjumalla
jättiputkea yhteystyössä alueen kuntien kanssa.
Tänä vuonna jättiputkea Varsinais-Suomessa torjuvat kaksi koulutettua kahden hengen torjuntatiimiä.
Yhteensä jättiputken torjuntaa suoritetaan Varsinais-Suomessa kasvukaudella noin 4 kuukauden ajan.
Torjuntatyö etenee kesän mittaan kunta kunnalta erilaisten torjuntakohteiden haastavuus huomioiden, ja
Maskuun torjuntatiimit saapuvat viimeistään heinäkuun alkupuolella.
Hankkeen yllläpitämille viekas.laji.fi -sivustolle kuka tahansa voi merkitä vieraslajihavaintonsa tai
tekemänsä vieraslajin torjuntatyön kartalle helposti esimerkiksi älypuhelimella, ja tällä tavoin kertyvää
tietoa voivat hyödyntää vapaasti mm. torjuntaa suunnittelevat maanomistajat tai lajien levinneisyydestä
kiinnostuneet tutkijat. Lisäksi hanke kannustaa ja tarjoaa neuvoja jättipalsamitalkoiden omaehtoiseen
järjestämiseen. Myös vieraslajitietouden lisääminen on tärkeää lajien aiheuttamien haittojen
ehkäisemiseksi, ja siksi osana hanketta opettajat voivat tilata koululleen ilmaisen vieraslajiaiheiden
oppimiskokemuksen Luonto-Liitolta.

