Kurtturuusu
Rosa rugosa, Rosa rugosa f. alba

Suomen
vieraslajiasetuksen laji

- Kotoisin Koillis-Aasiasta merenrannoilta
- Tuotu Eurooppaan koristeeksi 1700-luvulla, Suomeen
1900-luvun alussa.
- Viihtyy hiekkaisilla, avoimilla kasvupaikoilla.
-

Varsi tiheäpiikkinen, piikit eri kokoisia ja suoria
Viisi terälehteä, valkoiset tai aniliininpunaiset
Lehdet uurteisia, paksuja, alta tiheäkarvaisia
Kiulukat nauriin muotoisia, keskeltä litistyneitä

- Muodostaa tiheitä kasvustoja; runsaasti juurivesoja
- Merenrantakasvi, joka sietää suolaa (tienvarsi-istutukset;
asvalttireunan esiintymät tienvarsilla)
- Ekologisia ja sosiaalisia haittoja etenkin merenrannoilla.
Tarhakurtturuusulajikkeet (Rosa rugosa –lajikkeet) ovat
sallittuja!
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Leviäminen
- Tekee runsaasti juurivesoja, joiden avulla leviää
tehokkaasti
- Leviää myös irrallisista juurenkappaleista
- Leviää myös siemenistä (kiulukat)
- Levinnyt lintujen syysmuuton mukana merenrannoille
- Kiulukat ja siemenet kelluvat

Torjunta
- Kaivaminen ylös juurineen
- Näivettäminen: kaikki uudet vihreät osat
leikataan 3-4 kertaa kesässä. Muutamassa
vuodessa kasvi heikkenee ja kuolee.
- Pensaan leikkaaminen ja peittäminen tukevalla
pressulla 2-3 vuodeksi
- Kiulukoiden poistaminen syksyllä

Kuvat vieraslajit.fi

Komealupiini
Lupinus polyphyllus

Suomen
vieraslajiasetuksen laji

- Kotoisin Pohjois-Amerikasta, tuotu Suomeen 1800luvulla
- Vakiintunut koko Suomessa pohjoisinta Lappia
lukuun ottamatta
- Monivuotinen hernekasvi, rehevöittää maaperää
- Kukkien väri vaihtelee sininen-violettivaaleanpunainen-valkea-kirjava, kukkii kesä-elo.
- Suosii avoimia kasvupaikkoja, niukkaravinteinenkin
paikka kelpaa
- Muodostaa tiheitä kasvustoja, rehevöittää
maaperää
- Haittaa niitty- ja ketokasveille, myös perhosille
(ravintokasvien väheneminen ja
yksipuolistuminen). Tukahduttaa puiden taimia.
- Myrkyllinen

Kuva AV

Komealupiini
Lupinus polyphyllus

Suomen
vieraslajiasetuksen laji

Leviäminen ja torjunta
- Lisääntyy pääosin siemenestä
- Siemenet säilyvät maassa itämiskykyisinä useita vuosia
- Siemenet leviävät autojen, aurauksen, maansiirtojen jne. avulla
- Leviämisen estäminen edelleen perusteltua, sillä laji uhkaa
uhanalaisten ja harvinaistuvien niitty- ja ketolajien
elinympäristöjä. Torjunta keskittyy arvokkaisiin alueisiin.
- Kaivaminen juurineen tehokas tapa (uusia itää tulevina vuosina)
- Niitto ennen kukintaa, niittojäte pois. Säännöllinen niitto
heikentää kasvia ajan myötä.
- Epäkypsät siemenet (vihreä palko) saattavat kypsyä katkotussa
kukinnossa -> jätesäkkiin mätänemään. Siemeniä ei kompostiin.
- Siementen tuhoaminen vain polttamalla
- Pois omalta pihalta!
Kuvat AV

Jättipalsami
Impatiens grandulifera

EU:n
vieraslajiasetuksen laji

- ”paukkukukka, paukkupalsami”

- Kotoisin Himalajan vuoristoseuduilta.
- Kosteat elinympäristöt: rannat, lehtometsät,
ojat
- Yksivuotinen, leviää vain siemenistään.
Yksi kasvi voi tuottaa jopa 4 000 siementä.
- Voi kasvaa yli 2,5 m korkeaksi.
- Kukat ilmestyvät kesä-heinäkuun vaihteessa
- Kukintovaihe kestää syksyn yöpakkasiin
saakka.

- Siemenet kypsyvät heinä-elokuun vaihteesta
eteenpäin ja poksahtelevat metrien päähän.

Kuvat AV

Jättipalsami
Impatiens grandulifera

EU:n
vieraslajiasetuksen laji

Leviäminen ja torjunta
-

Torjuntatoimenpiteet kannattaa tehdä ennen
siementen kypsymistä

-

Mahdollista torjua kokonaan, mutta vaatii työtä!

-

Yksivuotinen, hennot juuret, siemenpankki lyhyt (2 v)

-

Kitke, niitä, nypi, siimuroi tai anna lampaiden syödä!

-

-

-

Aloita mieluiten esiintymän reunoilta, puron
yläjuoksulta.
Torjunnan voi aloittaa heti kun kasvi nousee
(toukokuu) ja jatkaa elokuulle
Kitke mieluiten ennen kukintaa.
Kuvat AV

Jättipalsamin torjunta
-

-

Kitketyt taimet voi jättää maahan kasoihin, kasata
kiville kuivumaan tai ripustaa puuhun!

Maahan jätetyt versot saattavat juurtua.

Anna Vuori

Jättipalsamin torjunta
-

-

-

Kukinnan jälkeen kukintojen ”huputus”
pussiin, etteivät siemenet leviä.
Kuljeta säkissä kukkivat ja siementävät
joko jätteenkäsittelylaitokselle (poltto)
tai yhteen kasaan esiintymän
ydinalueelle, josta nousevat kasvit on
seuraavana kesänä helppo kitkeä
Kotikompostointi ei välttämättä tuhoa
siemeniä.
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