
 

 

  

TThhee  BBiioonniicc  CCoonnttrrooll  ooff  tthhee  HHiimmaallaayyaann  
BBaallssaamm  iiss  aa  nneecceessssaarryy  eexxtteennssiioonn  ooff  tthhee  
pprroojjeecctt  iinn  WWiieessbbaaddeennss  nnaattuurree  rreesseerrvveess;;  
bbeeccaauussee  IImmppaattiieennttss  ggllaanndduulliiffeerraa  hhaass  
mmoonnooppoolliizzeedd  eennttiirree  ssttrreeaamm  bbaannkkss  iinn  
rraappiidd  sspprreeaaddss..  TThhiiss  ssuussttaaiinnaabbllee  
ddeevveellooppmmeenntt  iinn  ““BBaallssaamm  BBaasshhiinngg””,,  iiss  aa  
sseellff  ssuuffffiicciieenntt  aalltteerrnnaattiivvee  ttoo  tthhee  ccoossttllyy  
cchheemmiiccaall  eerraaddiiccaattiioonn  aaiimmiinngg  ttoo  pprroocceessss  
aallll  IImmppaattiieenntt  fflloowweerrss  ooff  tthhee  rreeggiioonn..    

                                      

FFuurrtthheerrmmoorree  BBeecckkeerr  `̀ss  pprroodduucciinngg  aa  
KKnnoottwweeeedd  JJaamm  wwiitthh  aann  iinnffuussiioonn  ooff  
OOrreeggoonn  GGrraappee  JJuuiiccee  aanndd  MMaahhoonniiee  JJeellllyy  ttoo  
iinnttrroodduuccee  tthhiiss  oorrnnaammeennttaall  ppllaannttss  bbeerrrryy  ttoo  
tthhee  ccoommmmoonn  ddiieett  ppllaann..  BBeeccaauussee  tthhee  
OOrreeggoonn  GGrraappee  iiss  aallssoo  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  
bbeeccoommiinngg  aa  iinnvvaassiivvee  ppllaanntt  ssppeecciieess  aanndd  
nnoott  wwiiddeellyy  kknnoowwnn  ttoo  bbee  eeddiibbllee..  AAnnyy  bbeerrrryy  
wwee  ccoonnssuummee  aanndd  ddiissggaarrdd  iitt`̀ss  sseeeeddss,,  
sslloowwss  ddoowwnn  iitt´́ss  ffuurrtthheerr  ddiissttrriibbuuttiioonn  
bbeeyyoonndd  tthhee  rraannggee  ooff  iitt`̀ss  oorrnnaammeennttaall  
ccuullttiivvaattiioonn..  

  

 

  

LLaasstt  yyeeaarr  tthhee  CCoooopp  wwiitthh  NNeettttllee  WWoorrlldd  lleeaadd  ttoo  
tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  aa  SSttiinnggiinngg  NNeettttllee  
MMaarrmmaallaaddee..    TThhee  ppeessttoo  pprriinncciippllee  ttuurrnn  iinnttoo  tthhiiss  
NNeettttllee  JJaamm  iinnttrroodduucceess  tthheessee  hheeaalltthhyy  ppllaanntt  
lleeaaffeess  ttoo  tthhee  bbrreeaakkffaasstt  ttaabbllee,,  wwhhiillee  aatt  tthhee  
ssaammee  ttiimmee  tthhee  ssaalleess  pprrooffiittss  ooff  tthhiiss  pprroodduucctt  
aarree  iinnvveesstteedd  iinn  tthhee  nneettttllee  tteexxttiillee  iinndduussttrryy  aass  aa  
ssuussttaaiinnaabbllee  aalltteerrnnaattiivvee  ttoo  ccoottttoonn  mmaassss  
pprroodduuccttiioonn..  NNeettttllee  ppllaannttaattiioonnss  bbiinndd  CCOO²²  ffrroomm  
tthhee  aattmmoosspphheerree  aanndd  hheellpp  ccoooolliinngg  oouurr  cclliimmaattee..  

 

AAllll  pprroodduuccttss  ooff  tthhee  KKnnoottttyyFFoooodd  MMaannuuffaaccttoorryy                    
aarree  aavvaaiillaabbllee  tthhrroouugghh  tthhee  OOnnlliinnee  SShhoopp..  

OOrr  bbooookk  PPeetteerr  BBeecckkeerr`̀ss  sseemmiinnaarr  ttoo  pprroommoottee                
NNaattuurree  CCoonnsseerrvvaattiioonn  wwiitthh  FFoorrkk  &&  KKnniiffee  iinn  yyoouurr  rreeggiioonn..  
  

wwwwww..nneewwttrriittiioonniinnkk..ccoomm 
  

 

                       

 

  
NNaattuurree  CCoonnsseerrvvaattiioonn  
WWiitthh  FFoorrkk  &&  KKnniiffee  

 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
                                   

  
  
  
  

TThhee  BBiioonniicc  CCoonnttrrooll  ooff  JJaappaanneessee  KKnnoottwweeeedd  
&&  ootthheerr  IInnvvaassiivvee  PPllaanntt  SSppeecciieess  
iinn  WWiieessbbaaddeenn,,  GGeerrmmaannyy  

  
  

 
                                                            

                                                      

 
  

 

 

SSttrraatteeggiicc  CCoonnssuummppttiioonn  
TToo  pprreesseerrvvee  tthhee  BBiioollooggiiccaall  DDiivveerrssiittyy  

  
  



  

  
     
IInniittiiaattiinngg  tthhee  ppiilloott  pprroojjeecctt  iinn  WWiieessbbaaddeenn;;  PPeetteerr  BBeecckkeerr  
iiss  ooppeenniinngg  ddoooorrss  ffoorr  nnaattuurree  ccoonnsseerrvvaattiioonn  iinn  tthhee  
ssuussttaaiinnaabbllee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  iinnvvaassiivvee  ppllaanntt  ssppeecciieess..  
AAllll  oovveerr  tthhee  nnoorrtthheerrnn  hheemmiisspphheerree  ppllaannttss  lliikkee  JJaappaanneessee  
KKnnoottwweeeedd  aanndd  tthhee  HHiimmaallaayyaann  BBaallssaamm  iinnvvaaddee  rriippeerriiaann  
aarreeaass  ttoo  oouuttccoommppeettee  tthhee  nnaattiivvee  vveeggeettaattiioonn.. OOfftteenn  
pprroolliiffeerraattiinngg  sstteeeepp  iinnaacccceessssiibbllee  ssttrreeaammbbaannkkss  wwhheerree  
rreegguullaarr  ccoonnttrrooll  mmeetthhooddss  ssuucchh  aass  mmoowwiinngg  oorr  ggrraazziinngg  
ccoouullddnn`̀tt  bbee  aapppplliieedd  aanndd  iinn  ssuucchh  wwaatteerr  rreesseerrvveess  nneeiitthheerr  
tthhee  cchheemmiiccaall  ccoonnttrrooll  aann  ooppttiioonn  ooffffeerrss..  SSoo  tthheessee  bbllaanncc  
ssppoottss  iinn  nnooxxiioouuss  wweeeedd  mmaannaaggeemmeenntt  ffaallll  vviiccttiimm  ttoo  hhuuggee  
ccoolloonniieess  ooff  uupp  ttoo  1100..000000  mm²²..  
  

  
  

TThhee  ssttrraatteeggiicc  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  tthhee  KKnnoottttyyffoooodd  pprroodduuccttss  
mmaayy  bbeeccoommee  tthhee  iinnssttrruummeenntt  ttoo  pprreesseerrvvee  llooccaall  
bbiiooddiivveerrssiittyy,,  ddeelliicciioouussllyy  rraaiissee  aawwaarreenneessss  aanndd  ffiinnaannccee  
sseellff  ssuuffffiicciieenntt  nnaattuurree  ccoonnsseerrvvaattiioonn..  IInn  oorrddeerr  ttoo  pprreevveenntt  
ffuurrtthheerr  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  aalliieenn  iinnvvaassiivvee  ppllaanntt  ssppeecciieess  II  
aallssoo    rreesseeaarrcchh  tthhee  eeddaabbiilliittyy  ooff  ootthheerr  nnooxxiioouuss  wweeeeddss  ttoo  
eessttaabblliisshh  aa  ppoolliiccyy  iinn  tthhee  ccooooppeerraattiioonn  ooff  ffoooodd  iinndduussttrryy,,  
eennvviirroonnmmeenntt  aaggeenncciieess  aanndd  tthhee  aauutthhoorriittiieess  ooff  bbiioollooggiiccaall  
iinnvvaaddeerrss..  

  

  
  

TThhee  rreennaattuurriinngg  ooff  vvaasstt  rriippeerriiaann  aarreeaass  bbeeccoommeess  aa  
ppoossssiibbiilliittyy,,  wwhheenn  oouurr  eeccoonnoommyy  iiss  ssppaarreedd  tthhee  ccoosstt  ooff  
cchheemmiiccaall  ccoonnttrrooll  mmeetthhooddss  aanndd  tthhee  ppeesstt  ppaayyss  tthhee  bbiillll  ooff  
rriiddddaannccee..    OOuurr  hheeaalltthh  iiss  ssppaarreedd  tthhee  ttooxxiicc  ppoolllluuttiioonn  aanndd  
ooffffeerreedd  tthhee  nnuuttrriittiioonnaall  bbeenneeffiitt  ooff  nneeww  ffoooodd  iitteemmss..  
  

SSoo  II  uurrggee  aannyy  ccoommmmuunniittyy  ttoo  ddaarree  tthhiiss  cchhaannccee  ooff  
ssuussttaaiinnaabbllee  wweeeedd  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ttaakkee  aa  bbiittee  oouutt  ooff  tthhee  
kknnoottwweeeedd  iinnvvaassiioonn  !!  WWee  bbeeccoommee  tthhee  mmiissssiinngg  nnaattuurraall  
ffoooodd  pprreeddaattoorr  aass  ssoooonn  aass  KKnnoottttyyffooooddss  aarree  ttuurrnneedd  iinnttoo  aann  
oobbjjeecctt  ooff  mmaassss  ccoonnssuummppttiioonn..  
  

                                            

  

  

KKnnoottwweeeedd  JJaamm  iiss  tthhee  eeaassiieesstt  
wwaayy  ttoo  pprreesseerrvvee  tthhee  ggiiaanntt  
aammoouunntt  ooff  aannnnuuaall  kknnoottwweeeedd  
bbiioommaassss,,  pprreesseennttllyy  uunnttaappppeedd  aass  
aa  rreeggiioonnaall  rreessoouuccee..    
TThhiiss  sswweeeett  bbrreeaaddsspprreeaadd  
rreessaammpplleess  rrhhuubbaarrbb  mmaarrmmaallaaddee,,    
yyeett  llaacckkss  tthhee  ooxxaalliicc  aacciidd  wwhhiicchh  
mmaakkeess  iitt  eevveenn  mmoorree  aattttrraaccttiivvee..  
TThhee  ccoonnssuummeerr  nnoobbeellss  hhiiss  
bbrreeaakkffaasstt  bbyy  ppeerrffoorrmmiinngg  nnaattuurree  
ccoonnsseerrvvaattiioonn  ttoo  ssttaarrtt  tthhee  ddaayy..  
  

  

TThhee  RReelliisshh  ooff  JJaappaanneessee  
KKnnoottwweeeedd  iiss  aa  aauutthheennttiicc  
pprreeppaarraattiioonn  ttoo  bbee  ppllaacceedd  oonn  
eevveerryy  hhoott  ddoogg  ssttaanndd  bbeettwweeeenn  
kkeettcchhuupp  aanndd  mmuussttaarrdd..  
TThhiiss  hhoott,,  sswweeeett  &&  ssoouurr  
ccoonnddiimmeenntt  hhaass  bbeeeenn  tthhee  
bbeessttsseelllleerr  ttoo  ttuurrnn  tthhee  ppeesstt  
iinnttoo  aa  ccuulliinnaarryy  sseennssaattiioonn..  
EEnnjjooyy  aass  aa  ddiipp  oorr  ssaauuccee  ttoo  
aaccccoommppaannyy  ggrriilllleedd  mmeeaattss,,  
cchheeeessee  aanndd  vveeggeettaabbllee  ddiisshheess..  

                                                    

  
 

 


