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Na afsnijden en verdelgen met 

behulp van een 

onkruidverdelger / herbicide 

kan de plant nog nieuwe 

zijtakken krijgen. 

Draag altijd een masker en 

handschoenen bij het wieden 

van bloeiende planten. 
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Opgelet! 

ALSEMAMBROSIA  

BEDREIGT  GEZONDHEID  

EN  MILIEU 
(Ambrosia artemisiifolia L.) 

Aanwijzingen voor professionals  
Er zijn diverse methoden om de planten te bestrijden: in zijn 

geheel uittrekken, maaien, of chemische onkruidverdelgers 

gebruiken. De gekozen methode hangt af van de aantallen 

planten, de plaats en de tijd van het jaar. Vaak zal een 

combinatie van methoden nodig zijn.  

Enkele individuele planten kunnen het beste handmatig in zijn 

geheel worden uitgetrokken. Vernietig de planten en werp ze 

bij het restafval voor vuilverbranding. Bij grotere aantallen zijn 

andere maatregelen geschikter. 

Na een eerste maaibeurt  groeit de plant verder. Een tweede 

maaibeurt is soms weinig effectief tegen het verder groeien 

van de plant;  in zo’n geval kan men onkruidverdelgende 

middelen gebruiken. 

In de landbouw en bloementeelt kan een goede chemische 

bestrijding kan worden bereikt door in de lente 

onkruidverdelgers op de bodem toe te passen en later in het 

jaar jonge planten te behandelen met contactherbiciden. 

Chemische middelen kunnen echter een negatief effect 

hebben om de omgeving en hun toepassing is beperkt door 

wettelijke regelingen. Langs wegen, op pleinen en in tuinen 

moet men het gebruik van onkruidverdelgers beperken om 

zeldzame planten te besparen. 

Verwar Alsemambrosia niet met één van de onderstaande 

planten 

Melganzenvoet. Chenopodium album  

Veelvormige, ovale of pijlvormig bladeren met een meelachtig 

uiterlijk aan de onderzijde. 

Papegaaienkruid. Amaranthus retroflexus 

Spatelvormige of ovale bladeren met duidelijke nerven. 

Bijvoet. Artemisia vulgaris 

Diep ingesneden bladeren waarvan de onderkant een grijzig 

katoenachtig uiterlijk heeft. 



Gevaar voor de gezondheid 

10 tot 15% van de mensen is mogelijk  allergisch voor 

Alsemambrosia. Bij gevoelige personen veroorzaakt het 

stuifmeel neusontsteking (rhinitus), oogontsteking 

(conjunctivitis) en zware ontstekingen van de luchtwegen, en 

bij een kwart van deze mensen zelfs zware asthma.  

Ambrosia-gerelateerde symptomen komen voornamelijk voor 

in augustus en september, na de bloei van grassen. Het 

hooikoortsseizoen wordt daardoor verlengd. 

Economische gevolgen 

De allergische klachten verminderen de werkproductiviteit en 

brengen medische kosten met zich mee. Volgens een eerste 

schatting bedragen de jaarlijkse kosten voor de medische zorg 

100 CHF voor een allergisch persoon en 1000 CHF voor een 

astmapatiënt. Dat betekent voor Zwitserland een jaarlijkse 

kostenpost van ongeveer 325 miljoen CHF. 

 

Alsemambrosia artemisifolia L. 
Alsemambrosia is een éénjarige zomerplant, afkomstig uit 

Noord-Amerika. Haar groei hangt sterk af van de 

omstandigheden (grond, licht, vochtigheid). De hoogte variëert 

van  30 tot 150 cm . Haar bladeren, “pennatipartites” genoemd, 

zijn dun en ingesneden, aan beide zijden groen en hebben een  

centrale nerf. De stevige stengel is gewoonlijk behaard,  sterk 

vertakt en vaak licht roodachtig van kleur.  

Aan één plant vindt men aparte mannelijke en vrouwelijke 

bloemen. Op arme grond  blijft de plant klein en brengt ze 

weinig  zaden voort. Op rijke grond kan ze heel groot worden 

en grote hoeveelheden stuifmeel en zaad produceren. 

 

 

Alsemambrosia plant zich enkel voort via zaden. De plant 

kan niet goed tegen vorst.  

Hoe raakt Alsemambrosia verspreid? 

 

Via zaden in graan- en zadenmengsels 

voor vogels en kleine dieren, balen stro, 

in modder aan landbouwvoertuigen, 

andere voertuigen, bouwmachines en 

bouwmaterialen.  

Vindplaatsen van Alsemambrosia 

Particuliere  en openbare tuinen en 

parken,  langs wegen en spoorwegen, 

op verwaarloosde terreinen en 

onbewerkte akkers,  braakliggende 

gronden, grindontginningen,  

bouwplaatsen,  composteerterreinen 

en akkers. 

Vóór de bloei (april tot en met juli) moet men de planten uittrekken met behulp van handschoenen om de handen te beschermen.  

                Tijdens de bloei (vanaf augustus) moet men handschoenen én een beschermingsmasker gebruiken. 

Groeiperiode: 

Let in dene periode up voor stuifmeel ! Rijpe zaden vallen naar beneden op de grond. 

mei juni juli augustus september oktober november april 

Een gezamenlijke strijd 

In Zwitserland is Alsemambrosia nog in de beginfase van haar 

introductie. Gezamenlijke inspanningen van autoriteiten, 

professionals en particulieren zijn nodig om deze opdringerige 

plant doelmatig te bestrijden en verdere verspreiding te 

voorkomen. 

Wat doen? 

• Bij  1 tot 20 planten: Trek ze met wortel en al uit de grond en 

werp ze bij het restafval, bestemd voor verbranding. 

Inspecteer de vindplaats het jaar daarop grondig. 

Gooi Ambrosia niet bij het groenafval en composteer de 

planten nooit 

• Bij meer dan 20 planten: Informeer  onmiddellijk de gemeente! 

De vindplaats moet gedurende meerdere jaren worden 

geïnspecteerd.  

Breng altijd uw gemeente op de hoogte. 

 

Welke bedreiging voor de biodiversiteit? 

Alsemambrosia is een ongewenste en 

opdringerige plant. Ze vestigt en 

vermeerdert zich makkelijk op plaatsen die 

verstoord zijn en waar de grond (aarde, 

zand, kiezel, grind) bloot ligt. Alsemambrosia 

kan zich verder uitbreiden en mogelijk de 

biodiversiteit bedreigen. 

Stuifmeel: 76 miljoen tot één  

miljard pollen per plant.   

Verspreiding door de wind over  

meer dan 200 km. 

 

Zaden (2-4 mm) 

30 tot 3000 zaden per plant. 

Duur kiemkracht: 40 jaar 

Geen zaadtransport via de wind. 

 

Jonge plantjes 

Kieming vanaf april.  

Alsemambrosia kan zich heel  

snel vermeerderen en kan  

woekeren.  

 

Doel: zoveel mogelijk planten verwijderen 

vóór de bloei om de productie van stuifmeel, 

zaden en daarmee vermeerdering van de 

planten te verhinderen. 

Mannelijke planten produceren stuifmeel Een vrouwelijke bloem die zaad draagt 


