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. Tá spraeire
le lansa fada úsáideach lena chinntiú go gclúdaítear plandaí
móra. Níor cheart spraeáil a dhéanamh ach amháin le linn
aimsir fhuar, thirim, chiúin.
Cuimleoir fiailí: Tá sé seo éifeachtach ar chlampaí beaga nó
san áit a bhfuil an fhiaile ag fás i measc fásra eile; bain úsáid
as cuimleoir fiailí (nó scuab nó spúinse) chun an luibhicíd a
chuimilt ar dhuilleoga plandaí aonair.
Instealladh sa ghas: Déantar na gais fholmha a instealladh
le beagán luibhicíde tiubhaithe agus gunna insteallta
speisialta á úsáid agat. Moltar an modh seo ar shuíomhanna
leochaileacha, mar shampla, gar do dhobharlaigh.

SPEICEAS
IONRACH

In Éirinn, is idir dheireadh an tsamhraidh agus tús an fhómhair, tar éis don
phlanda bláthú, is éifeachtaí an luibhicíd. D’fhéadfadh sé go dteastódh dhá
bhabhta cóireála sa séasúr san áit a bhfuil clampaí an-mhór agus gur deacair
iad a chlúdú nuair atá siad lánfhásta. Ba cheart an chéad spraeáil a dhéanamh
i mí na Bealtaine, rud a chiallódh go mbeadh teacht ar an achar le haghaidh an
dara spraeáil i mí Mheán Fómhair.
Tógfaidh sé 3-4 bliain de chóireáil bhliantúil chun an chuid is measa den
ionradh a ghlanadh, agus ina dhiaidh sin ba cheart duit seiceáil a dhéanamh
uair in aghaidh na bliana chun aon fhás nua a shrianadh.
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/

Tá tuilleadh eolais faoin nglúineach bhiorach agus faoi speicis
ionracha eile ar fáil ar:
http://biodiversity.galwaycommunityheritage.org/
http://www.biodiversityireland.ie/projects/invasive-species/
http://www.invasivespeciesireland.com
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Fréamh na glúiní ag athfhás

Chun tuairisc a thabhairt faoin nglúineach bhiorach 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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Japanese Knotweed, Elaine O'Riordan

Tuilleadh Eolais

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.

Duilleog agus bláth na glúiní

scaipeadh na

Uainiú

An
Ghlúineach
Bhiorach
Mar gheall air

Aithnítear Fallopia japonica nó an ghlúineach
bhiorach mar cheann den 100 speiceas ionrach is
measa ar domhan. Tugadh isteach go hÉirinn ar dtús é
i ndeireadh an 19ú haois le húsáid mar ornáid i ngairdín.
Ach d’éalaigh sé san fhiántas agus tá sé scaipthe ar
fud na tíre. Tá fadhb ag baint leis an bhfiaile anois in
áiteanna go leor i gContae na Gaillimhe.

Bíonn dath corcra nó glas ar ghais fholmha an phlanda agus
cosúlacht acu le cánaí bambú. Bíonn dath gléghlas ar na
duilleoga, cruth scéithe nó croí orthu agus fásann siad ar
bhealach fiarlánach ar feadh na gcraobhacha. Cuireann sé amach
braislí fada bláthanna bánbhuí i ndeireadh an tsamhraidh. Bíonn
riosóim (gais agus cuma fréamhacha orthu) ag fás go fairsing
faoin talamh agus bíonn dath oráiste le feiceáil orthu nuair a
ghearrtar iad. Feonn an planda sa gheimhreadh agus fágtar gais
dhonna shainniúla.

gheimhreadh fágtar an talamh lom agus d’fhéadfaí é a
chreimeadh níos túisce dá bharr sin. I dtimpeallachtaí
uirbeacha, chonacthas ag fás fiú trí bhallaí, tarmac agus
coincréit é!

Cén chaoi a scaipeann sé?

Tá na cineálacha glúiní ionraí go léir an-chosúil lena chéile maidir
lena n-iompar agus is í an chóireáil chéanna a dhéantar orthu.

Reachtaíocht

Oregan Dept of Agriculture, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Tá ceithre speiceas glúiní ionraí coitianta i gContae na Gaillimhe.
Tá an ghlúineach bhiorach, an ghlúineach chapaill agus an
ghlúineach Bhoihéimeach an-chosúil lena chéile agus is é méid na
duilleoige agus méid an phlanda féin an difríocht atá eatarthu. Is
féidir an ghlúineach bhiorach a idirdhealú ón gcuid eile le cruth
níos faide na duilleoige agus le gais níos faide.

Cé go mbláthaíonn an ghlúineach bhiorach, bíonn na plandaí
neamhthorthúil in Éirinn agus ní féidir leo síolta a dhéanamh.
Ina áit sin, scaipeann an planda trí fhás a chuid riosóim agus
trí bhlúirí beaga á mbriseadh uaidh. Is féidir leis na riosóim fás
suas le 7 m amach ón máthairphlanda agus síos ar feadh 3 m
ar domhain. Chomh maith leis sin, péacann aon bhlúire gearrtha
nó briste den ghas nó den fhréamh agus déantar plandaí nua.
Is é an bealach is coitianta a scaiptear an planda ithir a bheith
á bogadh ó cheantair infhabhtaithe nó na plandaí a bheith á
lomadh nó á súisteáil i bhfaichí nó i bhfálta sceach.

An ghlúineach bhiorach

Cén fáth ar fadhb é?

Fásann an ghlúineach go han-tréan agus déanann sé mothair
dhlútha go tapa; is féidir leis ceannas a ghlacadh ar ghairdíní
agus ar ghnáthóga fiadhúlra. Scaipeann sé go tapa ar
thaobhanna bóthair, ar bhruacha abhann, ar iarnróid agus ar
shuíomhanna tréigthe. Nuair a fheonn an planda sa

Tá an ghlúineach bhiorach 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.
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)

• Ná bog agus ná tochail ithir i bhfoisceacht 7 m d’ionradh
•
•
•

go dtí go mbeidh tú cinnte go bhfuil an planda básaithe ar
feadh tamaill.
Níor cheart an ghlúineach bhiorach a ghearradh, a bhaint
le súiste, a mhótáil ná a struimeáil go brách.
Ná dumpáil agus ná déan múirín d’iarsmaí beo an
phlanda, ina áit sin is féidir iad a mharú le tine, le solas na
gréine nó trína gclúdach le plaisteach.
Srianadh: Bain úsáid as an modh is oiriúnaí chun an
t-ionradh fiaile a ghlanadh ó do shealúchas.

Srianadh de láimh

De ghnáth, ní mholtar é seo a dhéanamh maidir leis an
nglúineach bhiorach, mar gur féidir an planda a scaipeadh
níos forleithne trína ghearradh nó a dhiúscairt. D’fhéadfadh
sé go gcaithfí an ghlúineach a thochailt aníos ar fad ar
shuíomhanna tógála agus é a dhiúscairt trína bhundú agus
é a chur go domhain ar an suíomh nó lasmuigh den láthair i
saoráid diúscartha dramhaíola cheadúnaithe.

Srianadh Ceimiceach

De ghnáth, is í úsáid luibhicídí an bealach is fearr agus is
éifeachtaí ó thaobh costais de chun an ghlúineach bhiorach
a shrianadh. Moltar luibhicíd shistéamach agus foirmle
atá bunaithe ar ghliofosáit a mharaíonn fréamhacha an
phlanda a úsáid. Is féidir an luibhicíd a chur ar an bplanda
ar thrí bhealach:

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

Céard is féidir leat a dhéanamh?

• 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 nglúineach
bhiorach ar a sealúchas.

Elaine O'Riordan

Cén chaoi lena aithint?

Cánaí na glúiní sa gheimhreadh

