Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru wniosków na
udzielenie dofinansowania w formie dotacji na
zadania z zakresu usuwania barszczu Sosnowskiego
w Województwie Zachodniopomorskim ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2022 r.

Metody usuwania barszczu Sosnowskiego
1. Fizyczne
1.1 Mechaniczne:
a) ORKA - na głębokość 30 cm niszczy wschody barszczu i może w znaczący sposób
zredukować procent kiełkujących nasion. Podcinanie lub wykopywanie korzeni powinno
być wykonane dwukrotnie: wczesną wiosną oraz w połowie lata. Zalecane jest podcinanie
co najmniej 10 cm poniżej powierzchni gleby. Jest to metoda pracochłonna, ale bardzo
efektywna i może być stosowana w przypadku występowania pojedynczych roślin albo mało
liczebnych stanowisk.
b) KOSZENIE - metoda stosowana na większych areałach. Bardzo szybkie odrastanie
sprawia, że koszenie musi być powtarzane 2-4 razy w trakcie sezonu wegetacyjnego, aby nie
dopuścić do zmagazynowania w korzeniach i liściach składników potrzebnych do
zakwitnięcia i wydania nasion. Należy pamiętać, że im wyżej kosimy rośliny, tym większe
jest prawdopodobieństwo odrastania nowych baldachów na niższych piętrach. Ponadto
koszenie sprawia, iż rośliny barszczu „stają się" wieloletnie. Pozbawione możliwości
wydania pędów, ciągle dążą do wydania kwiatostanu. Całkowite wyeliminowanie roślin
polega na ich „zmęczeniu", czyli bardzo częstym koszeniu.
c) ŚCINANIE kwitnących roślin przed zawiązaniem nasion w ten sposób jest
powstrzymywane wytwarzania nowych nasion. Usuwanie baldachów może być równie
skuteczne jak koszenie, jednakże bardzo istotny jest czas ich usuwania. Nie należy tego
robić zbyt wcześnie w sezonie, bo regeneracja następuje bardzo szybko i w rezultacie
wytworzony zostanie nowy kwiatostan. Zbyt późny zabieg daje ryzyko osypywania się
dojrzałych nasion do gleby. Ścięte baldachy muszą być zebrane i zniszczone.
d) ZAWIĄZYWANIE baldachów w worki plastikowe oraz zmiana warunków
glebowych polega na ograniczeniu wysiewu nasion do gleby oraz zmianie warunków
glebowych na niekorzystne dla rośliny. W czasie zawiązywania się owoców nakłada się na
baldachy worki plastikowe, które nie pozwalają na rozsianie się nasion. Nasiona zebrane w
plastikowe worki są palone, a obszar, na którym rosły barszcze poddaje się procesowi
wapnowania.
e) KARCZOWANIE roślin polega na usunięciu wierzchniej warstwy gleby na
obszarach, na których roślina ta występuje w największym zagęszczeniu i na to miejsce
przywiezienie nowej ziemi, wykonaniu głębokiej orki i wapnowaniu gleby. Już po
pierwszym roku stwierdzono znaczące ograniczenie ilości roślin barszczu Sosnowskiego na
obszarze działania. W kolejnym roku w miejscach, gdzie dokonano wymiany
powierzchniowej warstwy ziemi nie stwierdzono okazów barszczu lub pojawiły się tylko
pojedyncze
osobniki.
1.2 Termiczne:
a) Metoda termiczna prowadzona za pomocą wody o temperaturze ok. 98 stopni
Celsjusza wstrzykiwanej w korzenie barszczu. Stosowana na małych, średnich i wielkich
roślinach przed, w trakcie i po kwitnieniu, trzykrotnie na każdej roślinie. Metoda powinna

być stosowana przez kilka lat aż do wyczerpania nasion w gruncie i obumarcia systemu
korzeniowego.
2. Chemiczne:
OPRYSKI - z zastosowaniem środków chwastobójczych zawierających: glifosat,
trichlopyr lub imazapyr. Stosowanie herbicydów powoduje osłabienie siły kiełkowania
nasion. Często stosuje się środki dodatkowo dodawane do oprysku w celu poprawienia jego
zdolności penetracji. Późne zabiegi nie tylko osłabiają lub niszczą wieloletnie rośliny
barszczu, ale także osłabiają zdolność kiełkowania nasion. W miejscach, na których doszło
do rozsiania się nasion barszczu, jego zwalczanie należy zaplanować na co najmniej 4 do 5
lat. Nie wyklucza się dłuższego czasu zwalczania.

Zabiegi opryskiwania można wykonać w trzech terminach: wiosną - do połowy maja na
siewki (do fazy rozety); wczesnym latem od czerwca w okresie wytwarzania pędów
kwiatowych do początku kwitnienia; późnym latem - do jesieni, gdy rośliny osiągną fazę
dobrze rozwiniętej rozety (wysokość roślin od 15 do 35 cm) i zaczynają gromadzić
substancje pokarmowe w korzeniach.

