АМБРОЗІЯ ПОЛИНОЛИСТА –
НЕБЕЗПЕЧНИЙ КАРАНТИННИЙ БУР’ЯН

Ambrosia artemisiifolia
Засмічує всі польові культури, особливо просапні та зернові, а також
городи, сади, виноградники, луки, пасовища, полезахисні лісосмуги. Часто
зустрічається на узбіччях залізниць, шосейних і ґрунтових доріг, на берегах
річок і ставків, на пустищах і інших необроблюваних землях, на вулицях,
присадибних ділянках населених пунктів, скрізь, де порушений природний
рослинний покрив.
A.

Шкодочинність

artemisiifolia

в

районах масового поширення виняткового
велика.

Вона

складається

врожайності
культур,

зі

зниження

сільськогосподарських
засмічення

врожаю

сільськогосподарських культур, погіршення
якості кормів, зниження продуктивності
пасовищ і негативного впливу на здоров’я
людей.
Розвиваючи потужну надземну масу й
кореневу

систему,

амброзія

сильно

пригнічує культурні рослини та споживає з
ґрунту дуже велику кількість поживних
речовин. При сильному засмічення посівів
амброзією

полинолистою

врожайність

культур різко знижується.
Під час цвітіння цього небезпечного
бур’яна

у

людей

може

виникнути

захворювання – амброзійний поліноз. У
людей
опухають

втрачається
слизові

працездатність,
оболонки

верхніх

дихальних шляхів та очі, зявляється нежить
і сльозотеча, розвивається астма.

Для

попередження

artemisiifolia

необхідно

завезення

Ambrosia

проводити

ретельне

інспектування об’єктів регулювання (вантажів,
матеріалів, транспортних засобів). Забороняється
ввезення

на

територію

України

насіння

сільськогосподарських культур, яке засмічене
насінням бур’яну. Для своєчасного виявлення
вогнищ

бур’яну

земельних

угідь,

автомобільних
територій

проводиться
узбіч

і

та

схилів

залізничних

станцій

по

обстеження

яких

основних

магістралей;
перевозиться

сільськогосподарська продукція, пунктів ввезення,
приймання,

зберігання

засміченого

насіннєвого

та

використання

матеріалу,

а

також

прилеглих до них територій (в радіусі 3 км).
Вирішальне значення для очищення полів
від амброзії полинолистої мають агротехнічні
методи боротьби: правильне чергування культур
у сівозміні, обробка ґрунту, догляд за посівами,
спрямований

на

зниження

запасів

насіння

бур’яну в ґрунті й запобігання повторного
засмічення

як

ґрунту,

так

і

врожаю

сільськогосподарських культур. На землях, дуже
засмічених

амброзією,

очищення

ґрунту

кращим
від

заходом

запасів

по

насіння

використання чистого пару, де за правильного
обробітку, засміченість бур’яном знижується на
70-80 %. Засмічені площі варто відводити під
беззмінний (2-3 роки) посів озимих зернових з
попереднім напівпаровим обробітком ґрунту.
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