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W związku z powzięciem informacji o wystąpieniu na terenie  gminy Wyrzysk  barszczu 

Sosnowskiego, Burmistrz Wyrzyska informuje o konieczności  unikania  bezpośredniego kontaktu                 

z tą rośliną. Związki zawarte w jej soku  stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi. W kontakcie ze skórą                 

i w obecności światła słonecznego powodują oparzenia II i III stopnia. W czasie upałów związki toksyczne 

mogą wydostać się z rośliny w postaci lotnej. 

     W razie konieczności należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa: chronić skórę, 

ubierając się szczelnie, najlepiej w strój z materiałów syntetycznych, wodoodpornych, w tym rękawice        

z długimi rękawami.  Chronić należy także oczy, zakładając gogle, ewentualnie okulary. W przypadku  

kontaktu z rośliną, należy niezwłocznie i dokładnie obmyć skórę wodą z mydłem i unikać ekspozycji 

podrażnionych miejsc na światło słoneczne przynajmniej przez 48 godzin. W przypadku kontaktu soku 

roślin z oczami, należy je przemyć dokładnie wodą i chronić przed światłem (nosić okulary z filtrem 

chroniącym przed ultrafioletem). Jeśli doszło do podrażnienia skóry, objawy zapalne zmniejsza 

zastosowanie miejscowo maści (kremów) kortykosteroidowych. 

Zwalczanie 

 Stanowiska barszczu Sosnowskiego można niszczyć ręcznie lub mechanicznie (poprzez 

wykopywanie roślin lub ścinanie kwitnących pędów) oraz chemicznie za pomocą herbicydów zawierających 

glifosat. Optymalnym rozwiązaniem jest działanie konsekwentne i skoordynowane z użyciem różnych 

metod. Niszczenie mechaniczne polegać może na ścinaniu pędów kwiatostanowych podczas pełni 

kwitnienia (ścięcie wcześniejsze spowodować może ich regenerację, późniejsze – rozsianie zawiązanych    

w międzyczasie nasion). Ponieważ barszcz jest rośliną monokarpiczną ( po zakwitnięciu zawsze obumiera), 

takie działanie eliminuje populację. Metoda ta wymaga jednak konsekwentnego stosowania przez szereg lat. 

Można też barszcz wykopywać lub wycinać, przy czym ze względu na łatwość odrastania z szyi 

korzeniowej rośliny trzeba odcinać od korzenia najlepiej 10 cm poniżej poziomu gruntu. Dobre efekty  daje 

stosowanie środków chemicznych w połączeniu z metodami mechanicznymi, kilkakrotnie w ciągu roku        

i kontynuowane przez kilka lat zwalczanie  tej rośliny. 

Jednocześnie informuje się, że na właścicielu lub zarządcy  nieruchomości spoczywa obowiązek 

zwalczania i usuwania oraz niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się barszczu Sosnowskiego. 
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