Om eländet Parkslide och Pyralider
Vad är Parkslide?
Parkslide är en växt från Japan som är mycket aggressivt, sprider sig, och riskerar att tränga in i
byggnader. Mer info om det finns på t ex: www.naturvardsverket.se För en tid sedan var kommunens
representant hos oss på Solängen och hon gav oss råd gällande våra (fortfarande små) bestånd av
Parkslide.
Det viktigaste vi ska tänka på är att inte sprida beståndet vidare. Så lite som 0.5 g av växten räcker för
spridning och rötterna är flera meter långa. Risken vi har är att komma åt beståndet med t ex
gräsklipparen. Därför har vi följt rådet att hägna in/avgränsa beståndet så att man inte kör över det
av misstag. Själva plantorna kan sättas i dvala t ex genom att klippas ned och täckas över. Nedklippta
växtdelar körs till tippen för förbränning. Det får aldrig läggas på vår kompost!!

Vårt bestånd är så litet så det finns ingen anledning till oro. Viktigt är ändå att ha god kunskap om
riskerna.
Vad är Pyralider?
Pyralider är bekämpningsmedel som bönder använder vid odling. Giftet finns i djurfoder och går
vidare till jord och gödsel. När vi använder förgiftad jord och gödsel i våra odlingar får vi missväxt av
olika slag. Fröer gror inte. Det växer dåligt och t ex tomater, bönor och potatis utvecklas inte.
Vad ska man göra om man märker att jord eller gödsel som man köpt ger förstörda plantor? Lena
Israelsson, kolonist, författare och journalist ger goda råd på sin hemsida www.odlamat.com och på
sin Facebooksida.
På hemsidan finns en noggrann genomgång av olika slags gödsel som finns i säckar med kogödsel. I
radioprogrammet ”Plånboken” den 26/5-2021 intervjuas Lena om vad vi får när vi köper ko- och
hönsgödsel i säckar. Lena föreläser om odling och koloni och förhoppningsvis kan vi boka in henne till
Solängen någon gång!

