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Škůdce požírající pyl
Trigonorhinus tomentosus
Coleoptera

Škůdce požírající semena
Smicronyx perpusillus
Coleoptera

Škůdce ožírající listy
Ophraella slobodkini
Coleoptera

Původní severoamerická bylina je jedním z nejobtíž-

nějších zavlečených invazních druhů Evropy. Vedle 

toho, že je významným polním plevelem, vyvolává 

její pyl u citlivých osob silné alergické reakce. Je 

pravděpodobné, že při změně klimatu dojde k jejímu 

dalšímu šíření.  Proto je nutné najít a zavést dlouhodo-

bá opatření k potlačení stávající porostů i proti jejímu 

dalšímu šíření.

Kdo jsme
Interdisciplinární síť expertů zahrnují-

cí odborníky na potlačení ambrózie, 

zdravotníky, aerobiology, ekology, 

ekonomy i tvůrce modelů pro země-

dělství a procesy v atmosféře.

Co děláme
 Plánujeme dlouhodobý monito 

 ring a potlačování ambrózie 

 Vyvíjíme nové metody řešení  

 problému
  Při zmírňování následků zavle 

 čených invazních druhů usiluje 

 me o finanční efektivitu 

Jak pracujeme
SMARTER spojuje péčí o vegetaci s 

biologickými, fyzickými a chemický-

mi opatřeními  vedoucími k omezení 

výskytu ambrózie. 

Zajistíme praktické školení, sdílení 

znalostí a technologií i strategickou 

podporu.

Ambrózie peřenolistá  

(Ambrosia artemisiifolia) 

www.cost.eu

Kontaktujte nás 
smarter@unifr.ch 
www.ragweed.eu
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Nová řešení

Škůdce požírající semena
Euaresta bella
Diptera

Škůdce ožírající listy
Zygogramma disrupta 
Coleoptera

Škůdce ožírající listy
Tarachidia candefacta
Lepidoptera

Houby parazitující 
na listech
Puccinia xanthii
Basidiomycota

Pracujete nebo přicházíte do kontaktu s ambrózií a chcete s námi spolupracovat?

Hmyz a houby škodící ambrózii 

Problém

Ambrózie v kukuřičném 
poli
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Plně vyvinuté rostliny ambrózie Uvolňování pylu ambrózie Alergie vyvolaná pylem ambrózie Zasažení Evropy ambrózií
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