
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisifolia) je druh, ktorý je uvedený v Zozname inváznych 

druhov rastlín (príloha 2 a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 

č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov). 

 

 

V zmysle § 7b, ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je vlastník, správca alebo užívateľ pozemku 

povinný na vlastné náklady odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku 
spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o 

pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.  
 

 

Usm ernenie na odstraňovanie 

 ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia L.). 

 

 

 

Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisifolia) je jednoročná, 20–150 cm vysoká bylina, 

s priamou stonkou, ktorá je  nevetvená alebo až bohato vetvená, na priereze tupo štvorhranná 

alebo okrúhla, chlpatá alebo plstnatá. Dolné listy sú protistojné, horné striedavé, v obryse 

vajcovité až kopijovité, jednoducho až trikrát perovitostrihané, zvyčajne dvakrát 

perovitostrihané a chlpaté. Na lícnej strane tmavozelené, na rube sivozelené. Koreň je kolovitý 

a siaha do značnej hĺbky. Ambrózia je jednodomá rastlina s jednopohlavnými úbormi. Samčie 

úbory môžu obsahovať do 200 kvetov žltej farby. Samičie úbory sú menej početné, jednokveté, 

aspi://module='ASPI'&link='543/2002%20Z.z.'&ucin-k-dni='30.12.9999'


rastúce v pazuchách horných listov. Plodom je nažka svetlohnedej farby, trvalo obalená listeňmi 

zákrovu, dlhá do 4 mm. Kvitne od júna (júla)  do októbra. Patrí medzi vetromopelivé rastliny. 

Rozmnožuje sa výhradne generatívne (semenami).  

V bohato produkovaných peľových zrnách rastliny sa vyskytujú proteíny, ktoré sú 

nebezpečnými alergénmi  spôsobujúcimi astmu. 

Vyskytuje sa na poliach, v kukurici a slnečnici, ale tiež i v obilninách a na strniskách po ich 

pestovaní, objavuje sa i v okopaninách, šíri sa pozdĺž ciest, železničnej trate, v okolí obcí, 

Rastie tiež na navážkach zeminy a iných človekom ovplyvnených plochách.  

Úspešnému rozširovaniu tohto invázneho druhu napomáha predovšetkým produkcia veľkého 

množstva semien, ich dlhodobé pretrvávanie v pôde a zväčšovanie výmery zaburinených a 

neobhospodarovaných  pozemkov. Semená ambrózie palinolistej si podľa niektorých autorov 

uchovávajú klíčivosť 25 -  40 rokov. 

Šírenie druhu je možné obmedziť  mechanickými  zásahmi spočívajúcimi v odstraňovaní 

kvitnúcich rastlín s cieľom zabrániť tvorbe  semien na rastlinách.  

Na poľnohospodársky využívaných stanovištiach je vhodná orba a následné osiatie plochy 

konkurenčne silnejšími rastlinami vyžadujúcimi agrotechnické zásahy v období pred kvitnutím, 

resp. na začiatku kvitnutia  ambrózie palinolistej. Pri silnejšom výskyte je možné  mimo 

chránených území likvidovať tento druh i chemicky podľa zoznamu povolených prípravkov na 

ochranu rastlín. Najvyššia efektívnosť likvidácie tohto druhu bola dosiahnutá pri ošetrení 

porastov preemergentnými herbicídmi (ošetrenie plochy po osiatí, pred vyklíčením plodiny). 

Na neobhospodarovaných plochách je vhodným spôsobom regulácie výskytu ambrózie 

palinolistej kosenie na začiatku kvitnutia druhu a podľa potreby ďalšie opakované kosenia 

s cieľom zabrániť rastlinám vytvoriť semená. Vzhľadom na semennú banku v pôde a uchovanie 

si klíčivosti semien až niekoľko desaťročí sa ako najoptimálnejšie riešenie javí premena 

neobhospodarovaných poľnohospodársky v minulosti využívaných plôch na pravidelne kosené 

trvalé trávne porasty. 

Pri dodržaní podmienky odstraňovania druhu pred vytvorením semien je možné pokosenú 

biomasu kompostovať, prípadne nechať pokosenú biomasu uschnúť na stanovišti a potom 

kompostovať, alebo pri rešpektovaní ustanovení  zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o odpadoch“) a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 

Z. z. o ochrane pred požiarmi uschnutú biomasu spáliť. 

 

 


