Mesto Banská Bystrica
V Banskej Bystrici: 01.05.2016

OVZ-ZPOl/2016/Ko

Oznámenie
vlastníkom, správcom a uzívatel'om pozemkov na území mesta Banská Bystrica - o povinnom
odstrañovaní inváznych rastlín.

Mesto

Banská

Bystrica

zastúpené

primátorom

Jánom

Noskom

tymto

upozorñuje

(vseobecne) vlastníkov, správcov a uzívatel'ov pozemkov na území mesta Banská Bystrica na

vyskyt inváznych rastlín a zákonom danú povinnosf ich odstrañovania.
Dalej mesto Banská Bystrica upozorñuje vlastníkov, správcov a uzívatel'ov pozemkov na
území mesta Banská Bystrica na takú starostlivosf o pozemok, ktorá zamedzí rozsirovanie
inváznych druhov t.j. mechanické a chemické odstrañovanie.

Spósoby odstrañovania inváznych druhov rastíín:
Invázne druhy rastlín je potrebné odstrañovat' hned' v pociatocnom stádiu ich

vyskytu na lokalite, ked' je ich odstrañovanie najefektívnejsie. O spósoboch odstrañovania
inváznych druhov rastlín rozhodujú najma spósoby ich rozmnozovania, pocetnosf na lokalite,
charakter a situovanie stanovisfa, ohrozenosf a verkosf lokality, fáza rastu rastliny a d'alsie

biologické vlastnosti druhu. Odstrañovanie druhu ambrózia palinolistá je potrebné vykonaf uz
pred rozkvitnutím, najneskór do 1. júla bezného roku.
1. Mechanicky spósob odstrañovania

Uplatñuje sa najma pri ojedinelom alebo maloplosnom vyskyte druhu na lokalite alebo pri
vyskyte druhu v ochrannych pásmach vód alebo v chránenych územiach.
1.1. Vykopávanie
Tentó spósob je vhodny pre vsetky druhy zo skupiny A, B a C. Ak ide o druhy zo skupiny

B a C je vykop potrebné realizovaf v období pred ich kvitnutím (vyhláska c.24/2003, ktorou
sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny).
V prípade druhu bol'sevník obroysky je nevyhnutné vykopat' hlavu koreña, pricom vykop sa
musí realizovaf do minimálnej hlbky 20 cm. V prípade druhov pohánkovec je potrebné vykop
realizovaf tak, aby v zemi nezostali zvysky koreñov, z ktorych je rastlina schopná v pode
regenerovaf.
1.2. Vytrhávanie

Tentó spósob je vhodny na odstrañovanie semenácikov rastlín a mladych rastlín na
lokalitách s vyskytom druhov zo skupiny B a C.
1.3. Pastva

Tentó spósob je vhodny na lokalitách s vyskytom druhov zo skupiny B a C. Pastvou
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hovadzieho dobytka, oviec alebo kóz sa odstrañuje vegetatívna fáza vyvoja rastlín a
mechanicky sa odstrañujú koreñové púciky i celé rastliny. Pastvou sa pocetnosf jedincov na
lokalite znizuje, ale bez pouzitia aj d'aisích spósobov k ich úplnému odstráneniu nedochádza.
Pasiva sa neodporúca vo fáze tvorby semien druhu bol'sevník obrovsky, pretoze pasúce sa
zvieratá roznásajú semená na svojich telách alebo trusom, a tym prispievajú k jeho d'alsiemu
rozsirovaniu na lokalite.
1.4. Orba

Tentó spósob je vhodny na pofnohospodársky vyuzívanych stanovistiach pre druhy zo
skupiny B a C. Porast je potrebné pooraf v období pred kvitnutím. Po orbe je nevyhnutné
osiaf plochu konkurencne silnejsími druhmi ako ozimná raz alebo jacmeñ jarny. Xk ide o
druh ambrózia palinolistá sa odporúca osiatie plochy lucernou siatou alebo mátonohom

trvácim.

1.5. Kosenie a mulcovanie

Tentó spósob je vhodny pre vsetky druhy zo skupiny A, B a C. Porast je potrebné pokosif
a pomulcovaf pred kvitnutím. Vhodné je opakované kosenie a mulcovanie v priebehu sezóny.
1.6. Sekanie

Tentó spósob mozno pouzif pre druh bol'sevník obrovsky. Sekanie ryl'om sa musí

vykonávaf pod podnym povrchom, kde sa nachádzajú koreñové rozmnozovacie púciky
Preseknutie rastliny na úrovni alebo tesne pod povrchom je neúcinné a nezabráni regenerácii

rastu. Sekame je potrebné vykonávaf v období tvorby este nezrelych zelenych semien ked'
móze byf rastlina po takom zásahu odstránená cela.

1.7. Orezávanie a odstrihávanie súkvetí a súplodí

Tentó spósob je mozné pouzif pre druh bol'sevník obrovsky. Realizuje sa na kvitnúcich
jedincoch a po odkvitnutí rastliny priblizne v stádiu tvorby zelenych semien. Potrebné je dbaf
aby semená pri manipulácii s nimi nevypadávali. Súkvetie a súplodie je po odstránení
potrebné spáhf. Zrezaním alebo odstrihnutím súkvetia a súplodia jeden az dva razy za
vegetacné obdobie sa znízi celková vitalita rastliny. Pretoze rastliny mózu vytvorif náhradné
mensie súkvetie a následne aj súplodie, je taky zásah potrebné niekoITíokrát za rok zopakovaf.
1.8.Vyrub

Uplatñuje sa pre dreviny zo skupiny B a C. Vyrub je potrebné vykonávaf mimo
vegetacneho obdobia od 1. októbra do 31. marca. Zvycajne sa kombinuje s chemickym

sposobom odstrañovarüa. Aby bolo potlacené následne zmladenie zo spiacich púcikov
aplikuje sa na cersrvú reznú ranu náter koncentrovaného herbicídu alebo riedeného

maximáíne do pomeru 1:1 s úcinnou látkou glyfosát.
2. Chemicky spósob odstrañovania

Uplatñuje sa najma pri vel'koplosnych vyskytoch druhu v case najvacsej tvorby listovej
plochy. Na odstránenie rastlín mozno vyuzif registrované prípravky na ochranu rastlín
(herbicidy). Zvycajne je potrebné vykonaf opakovanú aplikáciu po d'alsom vzídení novvch

jedmcov.

J

Chemicky spósob odstrañovania je vhodny pre vsetky druhy zo skupiny A B a C V prípade
druhov zo skupiny A je vhodné ponechaf rastlinu pocas vegetacneho obdobia bez zásahu a
chemicky postrek aplikovaf na jeseñ do príchodu mrazov. Osetreny porast je potrebné
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ponechaf cez zimu premrznút' a potom odstránit'. Pri druhoch s hrubsou stonkou mozno
vyuzif aj metódu vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekcná metóda).
Pri druhoch zo skupiny D sa vpravuje chemická látka do rastliny bez jej likvidácie
metódou vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekcná metóda). alebo záseku do

stonky s okamzitym vpravením koncentrovaného herbicídu do záseku. Pouzíva sa herbicíd s
úcinnou látkou glyfosát. Dávkuje sa v dávke 2 mi koncentrovaného herbicídu (480 g/1) na
jeden vpich alebo zásek. Pocet vpichov alebo zásekov je závisíy na hrúbke stonky - 1
vpich/zásek na 7,5 cm obvodu. Termín aplikácie je mesiac júl. Likvidované jedince sa
odstrañiijú az po úplnom odumretí, zvycajne po dvoch rokoch od aplikácie, aby sa predislo
koreñovej vymladnosti. V prípadoch mozného ohrozenia zdravia alebo zivota cloveka, alebo
reálnej hrozby vzniku skody na majetku vplyvom pádu suchych konárov alebo kmeñov este
neodumretych jedincov sa odporuca primerane odl'ahcif korunu orezom casti konárov, alebo

odrezaním kmeña pri

dodrzaní bezpecnostnych predpisov, ale

následne je

nevyhnutné

vykonaf zásahy metódou vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekcná metóda),
alebo záseku do stonky s okamzitym vpravením koncentrovaného herbicídu do záseku do
koreñovych vymladkov.

Pri chemickom spósobe odstrañovania sa musia dodrzat' ustanovenia osobitného predpisu.
3. Kombinovany sposob odstrañovania
Uplatñuje sa predovsetkym na plosne rozsiahlych, vysokych a hustych porastoch, kde
samotná chemická aplikácia uz nie je úcinná. Najskór sa porasty mechanicky odstránia
(vypílením, zrezaním, vysekaním alebo kosením) a na regenerujúce casti rastlín sa aplikuje
vhodny prípravok na ochranu rastlín. Kombinovany sposob odstrañovania je vhodny pre
druhy zo skupiny B a C. Pri kombinovanom spósobe odstrañovania sa pri pouzití chemickych
prípravkov musia dodrzat' ustanovenia osobitného predpisu. 23)

Príloha:

Grafická príloha inváznych rastlín, 6 listov
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