INWAZYJNY GATUNEK OBCY
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ZAMIAST INWAZYJNYCH GATUNKÓW POSADŹ W OGRODZIE...

Bluszcz pospolity

Wiciokrzew pomorski

Powojnik wielkokwiatowy

Inne gatunki zalecane do hodowli: powojnik górski
tunbergia oskrzydlona cytryniec chiński.
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Czy wiesz, że...
Jedną z przyczyn rozprzestrzeniania się inwazyjnych
gatunków obcych jest nieprawidłowa utylizacja
odpadów ogrodowych: zarówno resztek roślinnych
i pryzm kompostowych, jak i opakowań lub ścieków.
Często znajdują się w nich nasiona lub fragmenty
roślin niepożądanych, a niektóre gatunki, np.
rdestowiec japoński, mogą odrosnąć nawet
z niewielkiego (0,5 cm) fragmentu kłącza. Tak więc
nawet wyrzucenie ich na kompost nie ogranicza ich
rozprzestrzeniania się. Dlatego odpady roślinne
inwazyjnych gatunków obcych, przed wyrzuceniem
powinny zostać odpowiednio przetworzone,
np. wysuszone i rozdrobnione. Zaleca się również
kompostowanie tych roślin w zamkniętych
pojemnikach lub ich spalenie w przypadkach
dopuszczonych przepisami o odpadach.
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