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Амброз1я полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.) вщноситься до карантинних бур’яжв, яю наносять
велико! шкоди не лише сшьському господарству, але i здоров’ю людини.
Цей небезпечний бур'ян поширений в Америщ, яка е його батьювщиною, :Дзц, Австралп, а такожу GBponi.
На жаль, бур'ян широко поширився i на теренах нашо! батьювщини. Вперше на Укра!вг ам брози була
виявлена у 1925 роцг На сьогодж вогнища бур'яну зареестроваж у 20 областях краТни та АР Крим на площ1,
що в цшомустановить до 70-75% сшьськогосподарськихугщь, але поодиною рослини можуть зустр1чатися 1
у вщносно"'“вшьних” областях, таких як Волинська,..; Житомирська, 1вано-Франювськё, Тернопшьеька
га Чержпвська. Не оминула цяНгебезпека i Закарпатья.
Амброзгяоднор1чний бур'ян з родини скпаднбцв1тих. Засм1чуе Bd польов1 культури, особливо просапж
(кукурудза, соняшник) i npi зернов1; також росте на городах, садах, виноградниках, луках, пасовищах,
полезахисних смугах, наузб1ччяхдорю, вщкосахзал1зничнихШлях!в, по берегах р1чок, ставюв, зрошувальних
каналов, пустирях тощо. Можна зустр!ти бур'ян i просто на вулицях м!ст:
Амброзш являе собою велику небезпеку для сшьського гоеподарства. Розвиваючи потужну надземну
масу i коренёву систему, вона збщнюе i висушуе Грунт.
Коренева система за сприятливих умов може сягати вглиб до 2-4 м, що, в свою черту, ускладнюе
боротьбу i збирання врожаю, особливо зернових. Отже, н/ в якому раз'/ не можна допускати до повного

росту рослини.

На луках i пасовищах амброз1я полинолиста витюняе злаково-бобов1 трави i pi3KO знижуе яюсть корм1в.
Тварини амброзю не пощають, бо вона мютить до 0,15% прких еф1рних олм.
Гид час цв1‘пння кожна рослина амбрози утворюе мшьярди пилкових зерен, яю, пщжмаючись з теч1ею
повггря, переносяться вжром на велию вщстаж, викликаючи у чутливих людей алерпчне захворювання
пол!ноз. Захворювання проткае у вигляд1 р1зко вираженого алерпчного рижту, кон’юнктивжу, важко!
бронх1ально! астми, MirpeHi, кропивнищ, лихоманки. Все це супроводжуеться щзким ослаблениям оргажзму
i важко пщдаеться лкуванню.
За зовжшжми ознаками амброз!я полинолиста дуже схожа на рослину полин звичайний (звщки i
отримала свою назву), але не мае запаху. Рослина вся опушена, через що мае аруватий вщннок. Стебло
пряме, здерев'янше, гшлясте, висотою вщ 50 см до 2 м (за сприятливих умов). При вщсутност! затмения, яке
прип-пчуе бур'ян, галуження починаеться вщ само! основи стебла.
Листки дв1чт1рчасто-розс1чеж, ромб1чно! форми, довжиною вщ 5 до 10 см. Верхня сторона листка темно
зелена, нижня - сивувата, опушена.
Амброз1я — однодомна рослина, тобто i чолов1ч1, i жточ1 квжки розвиваються на оджй.рослинг Настина
обернено-яйцепод1бно! форми, при основ! трохи сплюснута, з 5-10 мшкими шипиками навкруги одного
бтьшого на верх!вщ плоду. Одна рослина амбрози дае 30-40 тис. насшин, а деяю екземпляри i бшьше.
Перш! сходи з'являються в KBiTHi. Цвтння починаеться наприюнщ липня i тривае до вересня. Такий
тривалий перюд цвтння пояснюеться нер1вном1рним дозр1ванням i розпусканням квжок в межах одже!
рослини. Цвтння починаеться з нижжх квжок i поступово просуваеться на верхнг Плодоносить бур'ян у
вересж-жовтнг
Через те що насмня, попадаючи в Грунт 36epirae свою схожють протягом 20 i бшьше роюв i здатне
проростати навггь у недозршм форм1, необхщно проводи™ своечасну боротьбу з бур'яном i не допускати

плодоношения.

Методи боротьби включають в себе багатогранний пщхщ, У населених пунктах: скошування рослин
перед цвтнням в перюд бутожзаци, виривання рослин з коршням та знищення шляхом спалювання у
спещально призначених мюцях, знищення рослин амбрози на засм1чених дшянках агротехжчним методом
та наступним виавом на цих дшянках багатор1чних або газонних трав. На узб1ччях дор!г застосування
гербщид1в для оприскування. У полях щвозмши слщ дотримуватися технологи обробггку Грунту (своечасний
передпоавний обробжок Грунту, оптимальж строки щвби, догляд за почвами, 'збирання тощо),
застосовувати х1м1чний метод боротьби, дотримуватися c iB 0 3 M iH , вносити у Грунт гербщиди перед авбою
та дворазове лущения.
Агротехжчж методи включають у себе комплексний пщхщ до вирощування с /г культур. Густ i добре
розвинеж nociBH озимих сильно пригжчують бур'ян, який гине до цвтння, особливо при повторим ciB6i
культур. Щодо nocieiB ni3Hix просапних культур, то вони, навпаки, е джерелами засм1чення noaie
амброз1ею, тому pi культури потребую™ бшьш ретельного догляду. На невеликих площах i на присадибних
дшянках потр1бно проводи™ мехажчну боротьбу шляхом ручного прополювання i скошування. Але слщ
пам'ятати, що жсля скошування амброз1я починае im-енсивно вщростати i галузитися, тому ско
шування необхщно проводи™ не одноразово, а в Mipy вщростання бур'яну (не менше 3-4 раз!в на лгго).
Для невеликих площ i присадибних дшянок можна використати натр1еву i амтну ешь (2-3 кг/га) в cyMiuji
з ам1ачною селжрою (10 кг/га) чи сульфатом амонто.
Особливу увагу при боротьб1 з амброз!сю полино/.истою слщ придшяти необроблюваним землям:
смугам вщчуження шосейних i зал1зничнихflopir, л1нм електропередач, зрошувальним системам, пустирям,
вигонам i т. iH. Усюди, де е можливють, таю земл1 повинн1 зааватися багатор!чними злаковими травами
i !х сум1шами з бобовими. Травосум!ш1 утворюють б1льш щ1льний травост1й, а отже, витюняють бур'ян.
KpiM того, 6o6oBi е джерелом азоту, необхщного для нормального розвитку злакових трав.
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