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OPOZORILO IN POZIV OBČANOM
O OBVEZNEM ZATIRANJU AMBROZIJE
Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) je ena najbolj alergenih rastlin,
škodljiva za zdravje ljudi, velike težave povzroča pri občutljivih ljudeh zaradi inhalacijskih
alergij oziroma senenih nahodov.
Na podlagi 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 –ZIN-B) in Odredbe o ukrepih za zatiranje
škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia ste imetniki zemljišč (lastniki, upravljalci, najemniki)
dolžni ambrozijo odstraniti s koreninami vred ali odstraniti njen nadzemni del tako, da
se več ne obraste in ne cveti, ter redno opazovati rastišče do konca septembra.
Za uspešen boj je treba uničiti rastline pred cvetenjem. Na vrtovih jih uničujemo z ruvanjem.
Na neobdelanih površinah s košnjo, na obdelanih površinah pa z uporabo ustreznih
herbicidov.
Ambrozija je predvsem plevel zapuščenih, neobdelanih površin. Največ je najdemo ob cestah,
železniških progah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih njivah, travnikih itd. Pojavlja
se kot plevel v okopavinah (sladkorna pesa, krompir, koruza).
Pozivamo vse lastnike površin, ki imajo zemljišča poraščena z ambrozijo, da zemljišče
takoj pokosite ali uničite na drugi mehanski ali kemični način. Z enostavnimi ukrepi
lahko tudi sami veliko naredimo za svoje zdravje in zdravje sovaščanov.
Prijave najdb rastišč ambrozije, kjer imetniki niso ukrepali, lahko oddate pri Fitosanitarni
inšpekciji Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (Tel: 01 43 45 700), Maribor,
Tržaška cesta 49 (Tel.: 02/ 333 8654).
Več informacij o zatiranju ambrozije lahko najdete na spletni strani Uprave za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer so dostopne tudi ostale informacije v zvezi z
ambrozijo:http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_področja/zdravje_rastlin/škodljive_rastl
ine/ambrozija/.
Za strokovno pomoč pri prepoznavanju in ukrepih se lahko obrnete na strokovnjake za
varstvo rastlin na Kmetijskem inštitutu Slovenije, Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije, Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor ter Kmetijsko gozdarskih
zavodih Maribor, Novo mesto in Nova Gorica v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice.
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