
BODIMO POZORNI NA AMBROZIJO 

 
 
Kako prepoznati ambrozijo? 

Rastlina zraste od 20 do 200 cm visoko. Steblo je pokončno, razvejano, dlakavo. Listi so pernato 

deljeni, razdeljeni na posamezne krpe, zeleni, na spodnji strani nekoliko svetlejši. 

 
Ambrozija je rastlina iz družine košarnic (Asteraceae), pri katerih so drobni cvetovi združeni v koške. 
Koški so združeni v dolga socvetja na vrhu stebla in stranskih poganjkov. V socvetju so v zgornjih 
koških samo moški cvetovi. Ženski koški so enocvetni v zalistju stebelnih listov. 
 
V primeru, da potrebujete strokovno pomoč pri prepoznavanju škodljivih rastlin iz rodu 
Ambrosia  kontaktirajte pristojno Fitosanitarno inšpekcijo. 
 
Kje raste pelinolistna ambrozija? 
Najpogosteje raste na degradiranih površinah: na golih nezaraslih površinah ob cestah in železniških 
progah, gradbiščih, smetiščih ter na opuščenih kmetijskih zemljiščih. Pojavlja se tudi kot plevel na 
njivah. 

Vpliv na zdravje ljudi 
Cvetni prah pelinolistne ambrozije povzroča različne alergijske bolezni, najpogosteje sezonski 
alergijski rinitis ali rinokonjunktivitis – seneni nahod, lahko pa tudi alergijsko astmo, vnetje očesne 
veznice in redko kontaktni dermatitis ter urtikarijo. Simptome alergijske reakcije je treba zdraviti. Če 
jih prepoznate pri sebi obiščite zdravnika ali pojdite po nasvet k farmacevtu. Visoka obremenitev 
zraka s cvetnim prahom ambrozije se v Sloveniji pojavlja v drugi polovici avgusta in v prvi polovici 
septembra. 
 
Odstranjevanje ambrozije  

 Z alergeno rastlino ambrozijo se v Sloveniji aktivno spopadamo približno sedem let, ko je bila 
v državnem zboru sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, 
ki določa, da morajo lastniki zemljišč, na katerih raste ambrozija, škodljive rastline odstraniti 
in preprečiti njihovo ponovno razrast.  
 

 Po ocenah strokovnjakov bo zaradi ambrozije imela ali že ima zdravstvene težave kar tretjina 
prebivalstva. Evropska unija zato daje jasna navodila, da je treba vsako rastlino izpuliti, še 
preden zacveti.  

 
Ukrepi za preprečitev širjenja 

Imetniki zemljišča morajo na zemljišču na katerem rastejo škodljive rastline iz rodu Ambrosia, z 
namenom preprečevanja širjenja in za zatiranje škodljive rastline, izvesti naslednje ukrepe: 

 odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da 
se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več; 

 opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi, do konca septembra. 
 
Pomembno!  
Odstranjene rastline, še posebej že cvetoče, spravite v vreče in odvrzite v mešane odpadke, da se 
prepreči širjenje cvetnega prahu in semen. Pelinolistne ambrozije ne odlagajte na vrtne komposte, 
saj semena v njih ne izgubijo kalivosti in jih z raztresanjem komposta razširjamo. 
Pri preprečitvi naselitve pelinolistne ambrozije moramo biti pozorni tudi pri hranjenju ptic in drugih 
živali v naravi. Raziskave so namreč pokazale, da številne mešanice semen vsebujejo tudi semena 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=99453


pelinolistne ambrozije. Zato priporočamo, da pred raztresanjem semen mešanico pregledate in 
semena ambrozije primerno odstranite ali uporabljate preverjeno čiste semenske mešanice. 
 
Na spodnji povezavi si lahko več preberete o temi 40. Konference FAO, ki je potekala v Rimu med 3. 
in 8. julijem 2017, kjer so navzoče države soglasno sprejele resolucijo o pomenu zdravih rastlin za 
ohranitev Zemlje in življenja na njej. 

- http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6107/ 
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