Srianadh Ceimiceach

Uainiú

Sprae duilliúir: Bain úsáid as tiúchan molta an déantúsóra i spraeire
cnapsaic chun plandaí aonair a spotchóireáil nó spraeáil scaipthe a
dhéanamh ar mhothar dlúth. Níor cheart spraeáil a dhéanamh ach
amháin le linn aimsir fhuar, thirim, chiúin. Tabhair ar d’aird – ar bhruacha
abhann, ba cheart athshíolú a dhéanamh le speicis oiriúnacha go luath
chun an ithir a dhaingniú agus chun athfhás fiailí a chosc.

Ba cheart gach táirge cosanta plandaí a úsáid de réir lipéad an táirge
agus de réir dea-chleachtais cosanta plandaí mar a fhorordaítear i
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Údarú, Cur ar an Margadh,
Úsáid agus Srianadh Táirgí Cosanta Plandaí) (I.R. Uimh. 83 de 2003).
Níl sé ceadaithe ach ag daoine a bhfuil an traenáil atá leagtha síos
curtha i gcrích acu agus a bhfuil an teastas sainithe cuí /na teastais
shainithe chuí bainte amach acu, luibhicídí/lotnaicídí, atá údaraithe i
dtaca le húsáid phroifisiúnta, a úsáid.
http://www.pcs.agriculture.gov.ie/sud/

Instealladh sa ghas: is féidir é sin a dhéanamh i gcás ionraí beaga
nó in achair leochaileacha ach ní mór a bheith fíorchúramach mar
gheall ar an mbaol a bhaineann le teagmháil leis an sú nimhneach.
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Gas an fheabhráin capaill

Gearradh fréimhe

scaipeadh na

SPEICEAS
IONRACH

Is san earrach nó i dtús an tsamhraidh (Aibreán-Bealtaine) is
éifeachtaí an luibhicíd, nuair a bhíonn an planda ag fás go bríomhar
ach é fós sách beag chun é a chóireáil go héasca. Má phéacann
síológa tar éis na chéad chóireála ba cheart iad a spotspraeáil gach
mí. B’fhéidir go dtógfadh sé roinnt blianta de chóireáil bhliantúil
an-chúramach chun an t-ionradh a ghlanadh, agus ina dhiaidh sin ba
cheart seiceáil uair sa bhliain agus aon fhás nua síológ a shrianadh.

Tá tuilleadh eolais faoin bhfeabhrán capaill agus faoi speicis
ionracha eile ar fáil ar:
http://biodiversity.galwaycommunityheritage.org/
http://www.biodiversityireland.ie/projects/invasive-species/
http://www.invasivespeciesireland.com

Sonraí Teagmhála

Chun tuairisc a thabhairt faoin bhfeabhrán capaill nó faoi
speicis achrannacha eile, nó chun comhairle a fháil maidir
le clár srianta a phleanáil i do cheantar, déan teagmháil le
Bainisteoir Thionscadal Bithéagsúlachta Chontae na Gaillimhe,
Elaine O’Riordan.
Fón: 091-495921
R-phost: invasivespecies@galwaycoco.ie
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Giant hogweed in Tuam, Elaine O'Riordan

Srianadh le luibhicíd
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Is féidir fiailnimh atá bunaithe ar ghliofosáit, agus atá faofa
le húsáid gar d’uisce, a úsáid ar fhormhór na suíomhanna, nó
táirge tríchlóipire in achair atá ar shiúl ó shruthchúrsa uisce:
Bí aireach agus luibhicídí á n-úsáid agat, agus smaoinigh
go cúramach ar an tionchar a bheidh agat ar thalamh nó
uiscebhealaí i ngar duit. Léigh an lipéad go cúramach, agus
bain úsáid as fearas sábháilteachta cuí i gcónaí.

An Feabhrán
Capaill
Mar gheall air

Tugadh isteach é ó Shléibhte Cugais
san 18ú haois, agus is speiceas ionrach,
nach bhfuil aon fháilte roimhe agus atá bunaithe
in áiteanna i gContae na Gaillimhe, atá san
fheabhrán capaill, Heracleum mantegazzianum. Is
maith leis gnáthóga taise, leithéidí bruach abhann
agus taobhanna bóthair agus díog.

Tá an feabhrán capaill cosúil leis an bhfeabhrán dúchasach
ach go bhfuil sé i bhfad níos mó agus is féidir leis fás go dtí 3
- 5 méadar ar airde. Tá bláthcheanna móra ar chruth parasóil
air agus bíonn na mílte bláth bídeach bán orthu. Bíonn na
duilleoga glas agus méith agus cuma spiacánach orthu agus
is féidir leo a bheith suas le 2 m ar fad. Bíonn dath glas agus
cuma dhearg bhreactha ar na gais chuasacha dhroimneacha.
Bíonn siad clúdaithe le ribí bána agus is féidir leo a bheith
suas le 10 cm sa trastomhas.

Cén chaoi a scaipeann sé?

Maireann an planda ar feadh tuairim is ceithre bliana,
bláthaíonn sé uair amháin, síolaíonn sé agus faigheann sé
bás. Is féidir le gach aon phlanda 5000 – 100,000 síol a
tháirgeadh, agus is féidir leis na síolta a bheith inmharthana
san ithir ar feadh 1 – 5 bliain. Is féidir na síolta a scaipeadh
ar feadh achair ghearr leis an ngaoth nó níos faide i gcéin in
uisce nó trí ithir éillithe a bhogadh.

Reachtaíocht
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Tá an feabhrán capaill liostaithe ar an Tríú Sceideal de
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Éin agus Gnáthóga
Nádúrtha), 2011 (I.R. Uimhir 477 de 2011) a bhfuil sé
mar chion ann faoi Rialachán 49 an planda seo a chur, a
scaipeadh, ligean dó fás nó a bheith ina chúis lena fhás i
bPoblacht na hÉireann.

An feabhrán capaill ar bhruach canála

Cén fáth ar fadhb é?

Is contúirt do shláinte an duine atá san fheabhrán capaill
mar go dtálann sé sú nimhneach sna gais agus sna duilleoga.
Má dhéantar teagmháil leis an sú spreagtar frithghníomh
díobhálach sa chraiceann nuair a nochtar do sholas na gréine
é, agus fágtar clogadh agus coilm dá bharr ar féidir leo
maireachtáil ar feadh roinnt blianta.
Is baolach don comhshaol an feabhrán capaill mar go
scaipeann sé go tapa agus déanann sé coilíneachtaí dlútha
agus brúnn amach na speicis plandaí dúchasacha. Sa
gheimhreadh feonn sé agus fágann sé ithir nocht ar féidir í
a chreimeadh le haimsir nó le tuilte. D’fhéadfadh sioltadh
aibhneacha agus caillteanas claiseanna sceathraí nó tuilte a
bheith ina thoradh air sin.

Faoi Rialachán 50 is cion é aon speiceas ar an Tríú Sceideal a
iompórtáil, a cheannach, a dhíol, a shíolrú, a atáirgeadh nó
a iomadú, a fhógairt, a thairiscint nó a easpórtáil d’fhonn é
a dhíol, a iompar nó a dháileadh nó praghasliosta a fhoilsiú.
(Níl éifeacht leis an rialachán seo go dtí go ndéantar fógra Aire)

Srianadh

Teastaíonn éadach cosanta iomlán, lámhainní rubair,
buataisí agus aghaidhsciath san áireamh, nuair a
bhítear ag obair gar don fheabhrán capaill ionas nach
dteagmhaíonn an sú leis an gcraiceann.

Srianadh de láimh

Gearradh: Tá sé seo gan éifeacht den chuid is mó agus ní
mholtar é mar mhodh chun an feabhrán capaill a shrianadh,
mar gheall ar an gcontúirt a bhaineann le teagmháil leis an sú.
Gearradh fréimhe: Is féidir plandaí aonair a mharú trí
ghearradh isteach sa fhréamh ag uillinn 45 céim 15 cm faoi
leibhéal na talún le láí i mí Aibreáin nó i mí an Mheithimh
nuair a bhíonn an ithir tais agus bog.
Innilt: Tá éifeacht le hinnilt a dhéanann caoirigh, eallach, gabhair
nó muca ó mhí Aibreáin go dtí tús an fhómhair thar roinnt blianta
maidir le srianadh na fiaile ar shuíomhanna oiriúnacha.

Is féidir ceadúnas a fháil faoi chúinsí áirithe chun na
gníomhaíochtaí sin a cheadú.

Céard is féidir leat a dhéanamh?

• Ná teagmhaigh leis an bplanda.
• Ná gearr agus ná struimeáil an planda.
• Tabhair tuairisc ar shuíomh na fiaile do Chomhairle Contae na
Gaillimhe nó don Ionad Náisiúnta le Sonraí Bithéagsúlachta.

• Cuir úinéirí talún ar an eolas maidir leis an bhfeabhrán
capaill ar a sealúchas.

• Ná dumpáil gearrtháin planda nó ithir aon áit eile.
• Srianadh: Bain úsáid as an modh is oiriúnaí chun an
t-ionradh fiaile a ghlanadh ó do shealúchas.
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Cén chaoi lena aithint?

An feabhrán capaill go hard os cionn an teicneora

