
KAS YRA SOSNOVSKIO BARŠTIS IR KAIP SU JUO KOVOTI!?

Birželio – liepos mėnesiais, kai žydi 

Sosnovskio barščiai, padažnėja nuo šių augalų 

nukentėjusių asmenų. Sosnovskio barštis traukia 

žmones savo neįprastu aukščiu, lapų ir žiedyno 

didumu. Palankiomis sąlygomis šios piktžolės gali 

išaugti net iki 3–5 m aukščio, o žiedyno skersmuo 

– iki 0,5 m.

Sosnovskio barščiai nekontroliuojamai 

želdami, užima dideles teritorijas ir pažeidžia ekologinę pusiausvyrą, šitaip išstumdamai vietinę 

augaliją. Svarbiausia yra tai, kad šis augalas kelia realų pavojų žmogaus sveikatai ir net gyvybei. 

Nors augalo lapai yra maistingi, tinkami šerti naminiams gyvuliams, tačiau pavojingiausios yra 

augalo sultys, kurios pačios odos nedegina, tačiau, reaguodamos su saulės spinduliais sumažina 

odos apsauginį sluoksnį ir padidina jautrumą saulės šviesai: oda parausta, ją niežti. 16–48 val. 

laikotarpyje oda atrodo lyg būtų nudegusi, iškyla pūslės, šios galiausiai virsta šašais ir 

pigmentinėmis dėmėmis. Sosnovskio barščio sultims patekus į akis, žmogus gali laikinai netekti 

regėjimo ar netgi apakti. 

Pavienius augalus išnaikinti galima šiais būdais:

 reguliariai nupjaunant palei šaknis. Tai daryti reikia, kiek įmanoma dažniau, kad 

nusialintų šaknų sistema;

 nustelbti tirštu mulčiavimu. Rekomenduojama ant nupjautų barščių užtiesti juodą 

neaustą medžiagą arba plastikinę plėvelę. Galima ant mulčio iš neaustos medžiagos užpilti grunto 

ir užsėti pasirinktų grūdinių kultūrų. Mulčiavimo audinį būtina prispausti sunkiais daiktais palei 

visą plotą. Galima naudoti, pavyzdžiui, maišus su žemėmis, sudedant juos ne didesniu nei 1,5-2 

m. atstumu vieną nuo kito.

 užmušti herbicidais, bet tai nėra užtikrintas metodas, nes labai dažnai Sosnovskio barštis 

išgyvena net ir po stipriausių nuodų, o dirvoje likusių sėklų herbicidai neveikia.

 sunaikinti iškasant yra pats veiksmingiausias kovos būdas.



Augalo sultims patekus ant odos reikia tą vietą pridengti, saugoti nuo saulės spindulių, 

kruopščiai nuplauti su muilu ir vandeniu. Jei apsisaugoti nepavyko tuomet būtina kreiptis į 

medikus.

Mokslininkai išskyrė 3 veiksmingus būdus, kaip sunaikinti Sosnovskio barščius, ir 

paskirstė juos pagal galimo pritaikymo teritorijas. Dideliuose plotuose išnaikinti galima šiais 

būdais:

 gyvenvietėse – dengiamųjų užtemdančių audinių naudojimas ( pavyzdžiui, geoaudinį 

ar juodą plastikinę plėvelę, kurios storis nemažesnis kaip 100 mikrometrų. Naudoti plėvelę ar 

geoaudinį reikia daugiau nei vieną sezoną.

 žemės ūkio plotuose – arimas lėkščiuojant, pakaitinių kultūrų, dažniausiai grūdinių, 

užsodinimas;

 palei kelius, dykvietėse ir panašiose teritorijose, esančiose už gyvenviečių ribų yra 

rekomenduojama herbicidinių priemonių naudojimas, kurių pagrindas yra glifosatas.

Specialistai atkreipia dėmesį, kad visas Sosnovskio barščių naikinimo priemones reikia 

taikyti ne 1 kartą, rezultatą teks kontroliuoti nuo 2-5 metų. 

Nupjovimas buvo pripažintas neveiksmingu kovos su Sosnovskio barščiais būdu. Šiuo 

klausimu rašoma „Metodinėse rekomendacijose“, kad praktikoje nupjovimas yra laikomas 

veiksmingu barščių naikinimo būdu. Tačiau eksperimentuojant buvo nustatyta, kad net kelerius 

metus daug kartų nupjaunant šiuos augalus, tai neturi didelės įtakos augalo populiacijos kiekiui. 

Nupjovimo metodas yra veiksmingas tik siekiant užkirsti kelią augalo žydėjimui ir sėklų 

brandinimui. Tad sunaikinti didelę populiaciją vien tik ją nupjaunant nepavyktų. Šitokiu būdu 

galima tik neleisti barščiui užimti naujų teritorijų.

Sosnovskio barščiai dauginasi tik sėklomis. O kai šis augalas yra nupjaunamas, jis 

sėkmingai atauga iš požeminių pumpurų. Todėl, iškasus šakniastiebius, galima jį visiškai 

sunaikinti, jei dirvoje neliko jo sėklų.

                                                                                                                                            

Parengė: Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą 

mokykloje Darina Klimaitienė pagal www.panevezysvsb.lt medžiagą

http://www.panevezysvsb.lt/

