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Після зрізання або видалення 

 з допомогою гербіцидів  

амброзія може давати нові 

 паростки.  

Завжди надягайте маску й  

рукавички, коли вириваєте 

 рослину під час цвітіння.  

Листівки французькою, німецькою, англійською мовами є за 

адресою  

Reseach station Agroscope Changins-Wädenswil ACW 

Sinjoro Christian Bohren  Pf 1012 

CH- 1260 Nyon 1 

Switzerland 

 

www.acw.admin.ch 

 

Увага!  

АМБРОЗІЯ ЗАГРОЖУЄ 

ЗДОРОВ'Ю ТА 

БІОЛОГІЧНОМУ  

РОЗМАЇТТЮ  
 

(Ambrosia artemisiifolia L.) 

Нотатки  для фахівців  

У сільському господарстві й садівництві, на будь-яких 

вулицях потрібно використовувати гербіциди в комбінації з 

іншими засобами. 

  

Гербіциди «гормони» або контактні способи діють дуже 

добре проти молодих рослин амброзії. Після першого 

зрізання рослина продовжує жити. Другий зріз майже не 

ефективний проти подальшого росту. У цьому випадку 

потрібно використовувати гербіциди.  

 

Уздовж доріг,  на площах, і в садах не потрібно 

використовувати гербіциди для боротьби з поодинокими 

рослинами.  

Не потрібно плутати амброзію з такими рослинами, 

як  :  

Chenopodium album,  

у якого борошнисте листя  різнихї форм - овальні, 

стріловидні. 

Amaranthus retroflexus 

Листи форми шпателя або яйцеподібні зі зрізаною 

верхівкою. 

Artemisia vulgaris 

Широко розведені листи з білим бавовноподобной 

нижньою частиною.  
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Боротися потрібно всім разом.  

У Швейцарії амброзія перебуває ще в початковій стадії. 

Спільними зусиллями авторитетних людей, фахівців та 

приватних особіб потрібно боротися проти цього бур'яну.  

 

Що робити?  

Якщо ви знайдете від 1 до 20 рослин: 

Вирвіть їх і викиньте у звичайний смітник, вміст якого буде 

спалено. На наступний рік добре перевірте  це місце.  

Ніколи не удобрюйте амброзію!  

Якщо ви знайдете більше ніж 20 рослин: 

Відразу ж інформуйте міську або сільську адміністрацію! 

Це місце потрібно перевіряти протягом багатьох років.  

  

У цьому випадку інформуйте місцеву адміністрацію, де ви 

знайшли цей бур'ян.  

Загроза здоров'ю 

від 10 до 15% людей мають алергійну залежність від 

амброзії.  

Її пилок викликає нежить\запалення носа, кон΄юктивит, 

у важких випадках запальні процеси в бронхах або 

навіть астматичний криз в 25% людей з послабленим 

імунітетом.  

Економічні наслідки  

За первинними оцінками річних витрат на лікування 

кожного пацієнта досягає 100 CHF для страждаючі від 

алергії, 1000 CHF для астматика, що становить для 

Швейцарії близько 325 мільйонів CHF у рік. 

Ця сума підрахована за сучасними експериментами за 

кордоном.  

Опис: «Ambrosia artemisifolia L»  

Амброзія з артемизидными листами є однорічною літньою 

рослиною з Північної Америки. Її висота дуже залежить від 

місцевих умов (ґрунт, освітлення, вологість). Її величина 

варіюється від 30 см до 150 см. Її листя, які називаються 

«pennatipartites»  тонкі й різьблені по обидва боки зелені із 

центральним «хребтом». Стебло, часто червонуватий, 

звичайно з волосками, міцне, з безліччю гілочок. На одній 

рослині спостерігаються як жіночі, так і чоловічі квіти 

окремо. На бідних ґрунтах рослина виростає маленькою і 

дає мало насіння. На багатих ґрунтах воно може вирости 

до величезних розмірів і дати велику кількість пилка й 

насіння.  

Амброзія розмножується тільки своїми насінням. Рослина 

на витримує морозу  

Яка небезпека біологічному розмаїттю?  

 Амброзія дуже нав'язлива і агресивна. 

Вона швидко розмножується скрізь, де 

ґрунт (земля, пісок, дрібні камені, гравій) 

виступає на поверхню. Амброзія може 

загрожувати біологічному розмаїттю, тому 

що вона становить конкуренцію іншим 

рослинам.  Чоловічі квіти виробляють 

пилок  

Жіноча квітка несе в 

собі насіння  

Що поширює амброзію?  

Суміш зерен для птахів або звірків. 

Перевіз землі. 

Сільськогосподарські машини й 

будівельна техніка (бруд)  

Де можна знайти амброзію?  

У приватних і суспільних садах,  у 

парках, на вулицях, уздовж 

залізниці, на цілині, на 

неопрацьованих полях, на гравії, 

на будівництвах, на вдобрених 

ділянках і полях.  

Вегетативний період : 

Квітень               травень                 червень                липень                серпень                 вересень                    жовтень                      

листопад  

Перед цвітінням (квітень - липень) потрібно виривати рослину, захищаючи свої руки рукавичками, Під час цвітіння необхідно використовувати рукавички та респіратори.  

Пилок  Від 76 мільйонів до 

одного мільярда часточок на 

кожній рослині. Поширення на 

території більше 200 км При 

вітрі пилок летить і далі  

Розмір насіння ( 2-4 мм)  

Від 30 до 3000 зерняток на 

кожній рослині Тривалість 

життя 40 років Не 

відбувається перенос насіння 

за допомогою вітру через їхню 

вагу.  

Паростки   

Зав'язь із квітня. Дуже швидко 

амброзія може 

розмножуватися й 

захоплювати великі території.  

Мета: знищити якнайбільше 

рослин до цвітіння не даючи 

можливості утворення пилка, 

насіння і, відповідно, нових 

рослин.  


