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V priporočilih so natančneje opisani načini zatiranja pelinolistne ambrozije (Ambrosia 
artemisiifolia)  na različnih površinah vključno s kmetijskimi površinami. Namen ukrepov za 
zatiranje pelinolistne ambrozije je, da bi omejili njeno nadaljnje širjenje, cvetenje in 
oblikovanje peloda, oblikovanje semen in s tem preprečili gospodarsko škodo pri kmetijskih 
gojenih rastlinah.  
 
Navedeni so tudi načini zatiranja trikrpe ambrozije (Ambrosia trifida) in trajne ambrozije 
(Ambrosia psilostachya, sinonim: Ambrosia coronopifolia), ki pri nas še nista razširjeni, 
obstaja pa sum, da se že pojavljata na naših njivah. Pomembno je, da v primeru najdbe teh 
vrst ambrozije pravočasno izvedemo ukrepe zatiranja proti začetnim populacijam in s tem 
preprečimo začetek njihovega splošnega razširjanja.   
 
V priporočilih so v nadaljevanju navedeni nekateri primeri herbicidov, ki so ob izdaji teh 
priporočil dovoljeni za zatiranje ambrozije. Na podlagi istih aktivnih snovi so v skladu z 
registracijo lahko dovoljena tudi druga sredstva. Sprotne podatke o dovoljenih sredstvih 
najdete v iskalniku po seznamu fitofarmacevtskih sredstev na spletni strani Uprave za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm .  
 
Herbicide je treba uporabljati v skladu z navodili za uporabo ter navedbami in opozorili 
na etiketi.  
 
Viri podatkov o učinkovitosti delovanja herbicidov v teh priporočilih  so bili poljski in 
lončni poskusi (interna raziskovalna poročila in različne objave), ki so jih izvajale naslednje 
institucije:  

- Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru 
- Kmetijski inštitut Slovenije 
- Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije 
- University of Nebraska, Northeast Research and Extension Center, Haskell 

Agricultural Laboratory,  ZDA 
- Ištitut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad 
- Inštitut za zaštitu bilja Beograd 
- Poljoprivredni fakulet Beograd  

in podjetja, ki tržijo fitofarmacevtska sredstva na območju Balkana. 
 
Vsi imetniki zemljišč morajo v skladu z Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz 
rodu Ambrosia (Uradni list RS št. 63/2010) sami odstranjevati pelinolistno ambrozijo (A. 
artemisiifolia) in druge neofitne vrste iz rodu Ambrosia (A. trifida, A. maritima, A. 
coronopifolia) s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva 
rastlina več ne obraste. Prav tako morajo imetniki zemljišč opraviti nadaljnja redna 
opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra.    
 
 

http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm
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1. Zatiranje pelinolistne ambrozije na nekmetijskih zemljiščih  
 
1.1 Cestna in železniška infrastruktura 
 
Na površinah ob cestni in železniški infrastrukturi je pelinolistno ambrozijo možno uspešno 
zatreti s pogosto izvedbo mehanskih ukrepov (košnja, mulčenje, …) ali s kombinacijo izvedbe 
mehanskih ukrepov in uporabe herbicidov. Način ukrepanja je potrebno prilagoditi 
značilnostim obdelovane površine. Pomembna je dostopnost površin za stroje. Upoštevati je 
treba razne omejitve glede izpiranja ostankov herbicidov, glede erozijske stabilnosti zemljišč 
po uporabi herbicidov, glede požarne varnosti (železnica) in druge. Pristopi ob železniški 
infrastrukturi so nekoliko drugačni od pristopov ob cestah, ker moramo ob tirih obdelovati 
bistveno širši pas in navadno neposredno ob tirih izvedemo kemične ukrepe pogosteje kot ob 
cestiščih. Pristopi so tudi različni glede na razdaljo od voznih pasov ali tirov. V najožjem 
območju navadno želimo imeti gola tla (ceste 50 cm), v nekaj širšem območju (ceste navadno 
do 150 cm) pa nizkorastoče rastje, ki ima dobro tekmovalno sposobnost proti ambroziji. V 
prvem pasu uporabljamo neselektivne herbicide, v drugem pa selektivne, ki ohranjajo želeno 
rastje.  
Če želimo pelinolistno ambrozijo ob cestni infrastrukturi zanesljivo zatreti zgolj z izvedbo 
košnje ali mulčenja, moramo mehanske ukrepe izvesti 3 do 4-krat letno. S prvo košnjo 
odlašamo čim bolj dolgo. V primeru treh košenj letno je optimalen termin za prvo košnjo v 
sredini junija. Temu priporočilu navadno vzdrževalci cest ne morejo slediti, ker morajo zaradi 
upoštevanja varnostnih predpisov (ustrezna preglednost nad infrastrukturo in signalizacijo 
cestišč) košnjo opraviti bolj zgodaj. Z zgodnjo košnjo izboljšamo tekmovalno sposobnost 
ambrozije, ki se obnovi hitreje kot drugo rastje. Če želimo  ambrozijo popolnoma zadržati 
samo z mehanskimi ukrepi in pričeti s košnjo že v sredini maja, je potrebno opraviti 4 košnje 
letno.  
Število potrebnih košenj lahko zmanjšamo z uporabo herbicidov. Herbicidov ob cestah ne 
smemo uporabiti več kot enkrat letno.  
Od neselektivnih herbicidov lahko uporabljamo herbicide na podlagi aktivne snovi glifosat in 
od selektivnih herbicidov na podlagi aktivne snovi  tifensulfuron-metil (Harmony 75 WG), 
dikamba (Banvel 480 S in Banvel 4S) ter mezotrion (Callisto 480 SC). Neselektivne herbicide 
na podlagi aktivne snovi glifosat uporabljamo v ozkem pasu (do 0,5 m) od roba cestišča in po 
vsej površini železniških tirov in nasipov, lahko pa tudi točkovno.  
 
Možne strategije uporabe pripravkov na podlagi aktivne snovi glifosat 
  
Pripravki na podlagi aktivne snovi glifosat zatrejo tako pelinolistno ambrozijo kot vse ostalo 
rastje. Delujejo zgolj preko listja in nimajo rezidualnega delovanja preko tal po nanosu. S 
povprečnimi odmerki aktivne snovi glifosat  lahko ambrozijo zatremo v vseh stadijih razvoja. 
Smiselna je uporaba pripravkov na podlagi glifosata v obdobju med prvo in drugo košnjo ali v 
obdobju med drugo in tretjo košnjo. Termin se navadno prilagodi zatiranju drugih motečih 
plevelov, ki se prehitro obnavljajo po košnji, oziroma ritmu rasti obcestnega rastja (pogosto 
odvisno od obdobja padavin v poletnem času). V razmerah z majhno količino padavin je 
možno držati rastje pod nadzorom z dvema košnjama in enkratno uporabo herbicida, ki se 
izvede med obema košnjama. Pripravka na podlagi glifosata naj ne bi uporabili prej kot 14 dni 
po košnji. To je potrebno zato, da pokošene rastline ambrozije oblikujejo novo, dovolj veliko 
listno površino, skozi katero vstopa herbicid. Na železniških nasipih je navadno potrebno 
kemično zatiranje opraviti vsaj dvakrat letno. S stališča zatiranja ambrozije je bolje opraviti 
prvi nanos čim bolj pozno (konec junija).    
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Možne strategije uporabe pripravka Callisto 480 SC ob cestah (0,25 l/ha)  
 
Ta pripravek je možno uporabiti tako v ožjem pasu (50 cm) in tudi v razširjenem pasu (150 
cm) od roba vozišča. Aktivna snov pripravka Callisto 480 SC (mezotrion) ima talno in listno 
delovanje. Uporabimo ga lahko spomladi konec aprila ali v začetku maja, ko opazimo začetek 
množičnega vznikanja ambrozije. Možna je tudi uporaba nekaj dni po prvi košnji, ko se 
pokošeni ostanki posušijo, in če jih ni preveč. Z njim zatremo rastline ambrozije, ki bi 
preživele košnjo, in tiste, ki vzniknejo z zamudo po tem, ko košnja povzroči povečan dostop 
svetlobe do tal. Po takšni uporabi se velik del rastja obnovi, še posebej trave. Z uporabo 
pripravka lahko značilno zamaknemo prvo košnjo (tudi za mesec dni). Na del trajnih zeli in 
trav deluje kot rastni regulator, ki zavre razvoj, jih pa ne zatre popolnoma. Po uporabi se rastje 
obnovi, ambrozija pa ne. Pripravka Callisto 480 SC ni dovoljeno uporabljati za škropljenje z 
nahrbtno škropilnico. 
 
Možne strategije uporabe pripravka Banvel 480 S (0,5 – 1 l/ha)  
 
Pripravek Banvel 480 S (dikamba) je sistemični listni herbicid, ki ga je možno uporabiti pri 
mladih in tudi bolj razvitih rastlinah ambrozije. Uporaben je za poznejše ukrepanje proti 
ambroziji v širšem obcestnem pasu v poletnem času, če imamo slabo razvijajoče se obcestno 
rastje, ki ni dovolj tekmovalno proti ambroziji.  Po škropljenju trave niso prizadete in obnovi 
se tudi del  trajnih zeli, ki ovirajo razvoj ambrozije.  
 
Možne strategije uporabe pripravka Harmony 75 WG (20 - 30 g/ha)  
 
Učinkovitost pripravka se z razvojem pelinolistne ambrozije hitro zmanjšuje, zato ga je 
potrebno uporabiti v zgodnjih stadijih rasti. Ta pripravek je manj primeren za uporabo ob  
cestni infrastrukturi. Ne prizadene trav in tudi številne trajne zeli se hitro obnovijo. Ta 
pripravek je primeren za zatiranje zgodnjih stadijev ambrozije na zelenih površinah, ki so bile 
obnovljene pred kratkim (nekaj mesecev) in ki jih  še ne bomo kosili v običajnem intervalu. 
Mnoge posejane trajne zeli in detelje se obnovijo kmalu po aplikaciji, kar omogoča hitro 
zapiranje gole zemlje in s tem zmanjša možnosti za ponovno vznikanje rastlin ambrozije.  
 
Pred vsako uporabo herbicidov je potrebno presoditi primernost načina aplikacije 
herbicidov. Herbicide je možno aplicirati s samohodnimi škropilnimi napravami z usmerjenim 
curkom z ali brez zaščitnega ščita (zavese), s škropilnimi pištolami, priključenimi na cevi za 
dotok škropiva iz cistern, ali z nahrbtnimi škropilnicami.  
 
V vseh primerih uporabe herbicidov je potrebno poskrbeti za ustrezno varovanje izvajalcev 
škropljenja. Izvajalci morajo nositi primerno obutev, zaščitno obleko, pokrivalo, varovalni 
respirator za dihala in rokavice za delo s fitofarmacevtskimi pripravki.  Prav tako je potrebno 
preprečiti zanašanje in škropljenje izvajati v brezvetrju. Zaradi zmanjšanja tveganja za 
površinski odtok FFS ali odtok preko drenažnih sistemov se priporoča tretiranje v obdobju, ko 
je predvideno daljše obdobje brez padavin. S sredstvi Banvel 480 S, Callisto 480 SC in 
Harmony 75 WG se lahko na istem zemljišču na nekmetijskih zemljiščih tretira največ enkrat 
letno. 
 
1.2 Zelene površine  v urbanem okolju  
 
Na zelenih površinah v urbanem okolju je pelinolistno ambrozijo najbolj priporočljivo zatirati 
s pogosto košnjo. Če zelene površine kosimo 4 do 5-krat letno ali pogosteje, lahko uspešno 
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preprečimo cvetenje in oblikovanje semen. To je najbolj učinkovit pristop, saj želimo čim bolj 
omejiti uporabo herbicidov v urbanem okolju. Tu se ambrozija pogosto pojavi na zelenih 
površinah, ki so jih uredili na novo, in so za zasajanje rastlin pripeljali zemljo, ki je vsebovala 
seme ambrozije. V novih nasadih okrasnih rastlin in na novo posejanih tratah je potrebno 
vzdrževalce opozoriti, da opravijo temeljit pregled sredi maja in potem na prehodu maja v 
junij ročno populijo rastline, dokler so še majhne. Pri delu je treba uporabljati rokavice, ker ob 
stiku kože z rastlinami lahko pride do alergijskih reakcij (kontaktni dermatitis).  Če se zgodi, 
da se mehanskega zatiranja ambrozije lotimo šele v času  cvetenja, je potrebno ob zatiranju 
nositi varovalno masko za dihala. Na vsak način je potrebno ambrozijo zatreti, preden zacveti. 
Če so rastline odstranjene šele takrat, ko dozori seme, v primeru odvoza ostankov rastlin s 
semeni v profesionalne kompostarne, kjer zelena masa fermentira v pogojih s temperaturo 
višjo na 60 oC vsaj za 14 dni, ni velikih možnosti, da bi seme preživelo proces kompostiranja. 
Če ostankov rastlin s semeni ne moremo voziti v profesionalne kompostarne, je bolje, da jih 
posušimo in sežgemo na dovoljen in varen način. Seme ambrozije ne preživi procesov 
fermentacije v bio-plinarnah, zato odvoz ostankov v bio-plinarne ne povzroča razširjanja 
populacij ambrozije.  
Pri uporabi herbicidov, dovoljenih za nanos na zelenih površinah v urbanem okolju (Banvel 
480 S in Harmony 75 WG), moramo biti zelo previdni, da ne poškodujemo neciljnih rastlin 
zaradi zanašanja, in da v stik s poškropljenimi površinami ne pridejo ljudje in živali. 
Uporabimo škropilne palice s ščitniki in škropimo v popolnem brezvetrju. Navadno je najbolj 
primeren čas za uporabo herbicidov povprek po močno zapleveljenih delih zelenic dva tedna 
po prvi košnji, ker takrat zajamemo še vse naknadno vznikle rastline ambrozije. Če herbicide 
uporabimo med betonskimi, kamnitimi ali asfaltnimi površinami, jih uporabimo v obdobju 
lepega sončnega vremena, vsaj tri dni pred dežjem, da ne pride do spiranja ostankov 
herbicidov v odtoke.  Nanos se naj izvaja, ko se ob tretiranih površinah nahaja čim manj ljudi 
(zelo zgodaj zjutraj ali pozno popoldan). Na istem zemljišču (zeleni površini) se lahko z 
registriranimi herbicidi  tretira največ enkrat v eni rastni dobi. Več tudi ni smiselno. V velikih 
mestih je za zatiranje na betonskih in asfaltnih površinah priporočljivo uporabljati naprave za 
ožiganje, mikro-škropljenje (ink-jet škropilnice), naprave za premazovaje s herbicidi ali 
naprave za nanos  vroče pare.  Na takšnih površinah je možna uporaba pripravka na podlagi 
pelargonske kisline (Finalsan, Finalsan AF ali Finalsan plus). 
V primeru tretiranja s herbicidi v parkih, na zelenicah in športnih terenih (npr. Harmony 75 
WG in Banvel 480 S), je zaradi varovanja zdravja ljudi treba označiti tretirano območje (npr. 
s trakovi za označevanje) in onemogočiti dostop nanj v času tretiranja in dokler se škropivo ne 
posuši. 
Za točkovno zatiranje ambrozije s strani vzdrževalcev stavb in vrtičkarjev so na razpolago 
tudi zanje primerne formulacije pripravkov na podlagi glifosata (npr.  PLANTELLA TOTAL-
R, ROUNDUP DOUBLE ACTION, ROUNDUP ALPHEÉ), ki so na voljo tudi v vrtnarskih 
centrih osebam brez opravljenega izpita iz znanja iz fitomedicine.   
 
1.3 Nekmetijska opuščena in neurejena zemljišča v urbanem okolju in izven  
 
Tudi neurejena in opuščena zemljišča potrebujejo določeno vzdrževanje, sicer se tam lahko 
razvijejo velike populacije ambrozije. Kot minimalen vzdrževalni ukrep je priporočljivo 
izvesti vsaj eno košnjo letno, in sicer tik preden pričnejo cveteti prve rastline, ali pa takrat 
uporabimo pripravek na podlagi aktivne snovi glifosat. Uporaba pripravka na podlagi aktivne 
snovi glifosat se navadno pokaže kot lažje izvedljiva in bolj učinkovita s stališča 
preprečevanja pojava poznojesenskega cvetenja rastlin, ki so si opomogle po mehanskih 
ukrepih zatiranja.  
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1.4 Nekmetijska zemljišča ob vodnih virih   
 
Populacije ambrozije ob vodnih virih je priporočljivo zatirati zgolj z mehanskimi ukrepi, da se 
izognemo onesnaženju voda s herbicidi. Pri tem je treba upoštevati odmike od voda, ki jih 
določa Zakon o vodah in sicer velja popolna prepoved uporabe FFS na priobalnih zemljiščih v 
tlorisni širini 15 metrov od meje brega voda 1. reda in 5 metrov od meje brega voda 2. reda, 
da se zaščitijo površinske vode.  
Odvisno od načina vzdrževanja obvodne vegetacije se določi število potrebnih košenj.  Ukrepi 
zatiranja ambrozije ne smejo povzročiti povečanja poplavne ogroženosti zaradi zmanjšanja 
odpornosti brežin na vodno erozijo. Če v obvodni vegetaciji prevladuje visoko rastje z veliko 
sposobnostjo zasenčevanja, ambrozija nima dobrih možnosti za razvoj, zato ritma košnje ne 
prilagajamo njenemu razvoju, temveč osnovnemu rastju tistega rastišča. Upoštevati je 
potrebno tudi 33. člen Zakona o divjadi in lovstvu, ki določa prepoved odstranjevanja 
obrežnega rastja v obdobju gnezdenja ptic, to je od 1. marca do 1. avgusta. Prvo košnjo lahko 
tako opravimo šele v začetku avgusta in drugo košnjo, preden začne ambrozija cveteti,  če 
običajno vzdrževanje brežin voda predvideva  dve košnji letno.    
 
1.5 Mejne površine med kmetijskimi zemljišči in zemljišči transportne infrastrukture  
 
Izkušnje iz prakse kažejo, da imamo v mejnem območju med kmetijski zemljišči in 
transportno infrastrukturo pogosto pasove, ki jih ne vzdržuje nihče. Ti pasovi niso tretirani s 
herbicidi in jih vzdrževalci transportne infrastrukture ne kosijo. Ti pasovi so pomembni 
koridorji širjenja ambrozije in tudi prehajanja začetnih populacij na kmetijska zemljišča. 
Potreben je dober dogovor med kmetijskimi pridelovalci in lokalnimi vzdrževalci transportne 
infrastrukture, kdo in na kakšen način bo vzdrževal omenjeni pas. Če ta pas ni vzdrževan, se 
značilno zmanjša uspešnost ukrepov proti ambroziji ob transportni infrastrukturi. Tudi 
pridelovalci morajo investirati njihov delež v vzdrževanje tega pasu, sicer bo ambrozija od 
tam v velikem obsegu prešla na njive, sprva na rob in pozneje globlje.  
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2. Zatiranje ambrozije na kmetijskih zemljiščih  
 
V poglavju 1.5 je omenjen pomen zatiranja ambrozije na mejnih zemljiščih, ki se nahajajo 
med transportno infrastrukturo in kmetijskimi zemljišči. Če jih nihče ne vzdržuje, so lahko 
pomembni viri širjenja ambrozije na kmetijska zemljišča, zato morajo tudi pridelovalci 
investirati svoj delež v vzdrževanje tega pasu.  
Več težav in dela je z rastlinami, ki so ob njivskih robovih že v predelu njiv, kjer se zaradi 
dobre založenosti njiv s hranili ter manjše konkurence s strani gojenih rastlin ter drugih 
plevelov rastline ambrozije zelo uspešno razvijajo. Že v začetku poletja lahko dosežejo 1 m 
ali več, zaradi česar jih s selektivnimi herbicidi ne moremo več uspešno uničiti, med gojenimi 
rastlinami pa jih praviloma ne moremo mulčiti ali kositi. Takšne rastline je potrebno v času  
vse do žetve mehansko uničiti, tudi ročno, če ni drugih možnosti. Tako bomo preprečili 
širjenje z robov po celotni njivi. 
 
V nadaljevanju so navedeni nekateri primeri herbicidov za zatiranje ambrozije v 
nekaterih gojenih rastlinah. Na podlagi istih aktivnih snovi so v skladu z registracijo lahko 
dovoljena tudi druga sredstva. Opozarjamo, da je herbicide treba uporabljati v skladu z 
navodili za uporabo ter navedbami in opozorili na etiketi. Sprotne podatke o dovoljenih 
sredstvih najdete v iskalniku po seznamu fitofarmacevtskih sredstev na spletni strani Uprave 
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: 
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm .  
 
Upoštevati je treba tudi omejitve na vodovarstvenih območjih. Seznam prepovedanih aktivnih 
snovi, ki se ne smejo uporabljati na zemljiščih v mejah vodovarstvenih območij (VVO), je 
dostopen na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:  
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zakon_o_vodah/#c17363. 
Upoštevati je treba tudi odmike od voda, kot je opisano v poglavju 1.9. 
 
2.1 Zatiranje ambrozije v posevkih koruze  
 
Zatiranje pelinolistne ambrozije v posevkih koruze 
 

- koruza ima visoko tekmovalno sposobnost proti pelinolistni ambroziji, če je posejana 
zgodaj, če imajo sestoji gostoto večjo od 8,5 rastlin na m2 in če ni izpostavljena 
velikemu stresu zaradi nizkih temperatur, zastajanja vode ali suše;   

- gost sestoj koruze brez večjih izgub pridelka prenese tekmovanje z do 10 rastlinami 
ambrozije na m2; 

- za zatiranje ambrozije v koruzi izvedba mehanskega zatiranja ni nujna, je pa 
priporočljiva pozna izvedba okopavanja, kadar smo uporabili talne herbicide in 
vremenske ali talne razmere niso bile ugodne za njihovo delovanje;  

- pri velikih populacijah ambrozije in kadar pričakujemo izpostavljenost koruze stresu, 
so najbolj priporočljive kombinacije talnega herbicida, kateremu sledi korekcija z 
listnim herbicidom;  

- nekoliko večji strošek za herbicide v koruzi se splača, ker je finančni izkoristek 
herbicidov v koruzi največji, gledano dolgoročno na populacijsko dinamiko plevelov 
(zmanjšanje populacije in zmanjšanje talne semenske banke); 

- posebej je smiselno nekaj več vložiti  v zatiranje ambrozije v koruzi, če imamo v 
kolobarju več šibkih členov, kjer je zatiranje ambrozije manj uspešno;  

http://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/index.htm
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zakon_o_vodah/#c17363
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- v primerih, ko imamo velike populacije in ko so bile storjene napake pri zatiranju, je 
potrebno razmisliti, če se da posevke koruze porabiti za pripravo silaže, da se izvede 
siliranje, preden se prične dozorevanje semen ambrozije; 

- seme ambrozije v koruzni silaži ne ohrani dolgo kalivosti (dva meseca); 
- pri ekološki pridelavi koruze je potrebno izvesti vsaj 4-kratno mehansko zatiranje 

(prečesavanje – okopavanje); možno je izvesti tudi sistem slepe setve, ker ambrozija 
vznika dovolj zgodaj, da spodbudimo njen vznik in jo potem zatremo z branami ali z 
ognjem;  

- možno je zelo učinkovito zatiranje z ognjem, ker je ambrozija na poškodbe od ognja 
zelo občutljiva v vseh stadijih razvoja (medvrstno ožiganje pod ščitom ali pozno 
ožiganje pod list koruze). 

 
Za uporabo v koruzi imamo na voljo večje število herbicidov, ki imajo učinkovitost nad 95 %, 
če jih uporabimo v optimalnih razmerah in sestoji koruze niso izpostavljeni stresu. Če imamo 
močno zapleveljene njive in pričakujemo stresne razmere, je potrebno uporabiti zelo dobre 
kombinacije herbicidov, da se ambrozija ne razbohoti v drugem delu rastne dobe, ko rast 
koruze oslabi. Seveda je potrebno herbicidno kombinacijo izbrati tudi glede na zastopanost 
ostalih pomembnih plevelov (npr. prosaste trave, pirnice, slaka, osata, ščira, metlike, …).  
Če trajni pleveli niso zastopani v velikem obsegu, je gotovo zelo primerno uporabiti pripravke 
kot so Lumax, Primextra TZ GOLD 500 SC, Merlin in Merlin flexx. Če imamo hkrati tudi 
veliko trajnih plevelov, je po vzniku potrebno  uporabiti hormonske herbicide (Herbocid, 
Banvel 480 S, Mustang 306 SE, …). Če talni herbicidi niso delovali zaradi suše in imamo 
velike populacije plevelov ter je koruza že prerasla 4 liste, lahko uporabimo herbicide iz 
kemijske skupine sulfonil sečnine s širokim spektrom delovanja (npr. Maister OD) ali iz 
kemijske skupine triketonov (npr. Laudis, Laudis WG 30). Če se odločimo za sistem zatiranja 
brez uporabe talnih herbicidov, je navadno potrebno izvesti dve aplikaciji listnega herbicida 
ali eno aplikacijo zelo pozno, ker je vznikanje ambrozije razvlečeno na obdobje, dolgo vsaj 3 
tedne (različne globine semen in različna stopnja dormantnosti). Podatki iz preglednic o 
učinkovitosti omogočajo presojo, kateri pripravki so najbolj primerni glede na učinkovitost za 
zatiranje ambrozije in hkrati za zatiranje drugih pomembnih plevelov na posamezni njivi.  
Za vodovarstvena območja je možnih več pristopov (najprej primerni talni – potem še listni 
herbicid, mehansko prečesavanje in nato listni herbicid, dvakrat listni herbicid, herbicid s 
talno-listnim delovanjem in pozno okopavanje, …).  Od talnih lahko na primer uporabimo 
Merlin (izoksaflutol) in po vzniku uporabimo še hormonske herbicide (npr. Herbocid ali 
Mustang 306 SE), ali pa pozno uporabimo pripravek Maister OD ali Laudis. Če nimamo 
veliko prosastih trav, lahko srednje pozno po vzniku uporabimo Callisto 480 SC ali Peak 75 
WG in nato izvedemo dve okopavanji.  
 
Preglednica 1: Primeri nekaterih herbicidov za zatiranje pelinolistne ambrozije v 
posevkih koruze – LISTNI  HERBICIDI (* primerno za VVO) in stopnje učinkovitosti.  
 
Aktivna snov  Pripravek  Odmerek 

pripravka  
RAZVOJNI STADIJ AMBROZIJE 
KL – 2 L 3 – 4 listi  več kot 4 L 

dikamba + 
prosulfuron 

Casper  0,3-0,4 l/ha  95-100 % 95 – 100 93 – 97% 

dikamba  Banvel 480 S 0,4-0,7 l/ha  94-98 % 88-93% 85-92 % 
bentazon  Basagran 480 1,5 – 2 l/ha   75-90 % 55-75 % 55-75 % 
bentazon + 
dikamba  

Cambio  2 -3 l/ha    93-97 % 88-95 % 87-93 % 

2,4-D * Herbocid  1 – 1,5 l/ha 90-100 % 90 – 95 % 88 – 93 % 
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klopiralid  Lontrel 100 1 -1,2 l/ha 92-97 % 90-95 % 88-95 % 
2,4-D + 
floralsulam * 

Mustang 306 
SE 

0,5-0,6 l/ha 90 – 98 % 90 – 95 % 85 – 93 % 

fluroksipir * Starane 2  0,8 l/ha 85-90 % 75 -85 % 75-85 % 
dikamba + 
tritosulfuron  

Arrat 0,2 kg/ha     95-98 % 93-85% 90-93 % 

bromoksinil-o. * Bromotril 225 
EC 

1 -1,5 l/ha 94-100 % 93-97 % 90-96  % 

prosulfuron  Peak 75 WG 20-30 g/ha  90-97 % 88-93 % 83-90 % 
foramsulfuron * Equip  2-2,5 l/ha    85-96 % 83-93 % 80-85 % 
foramsulfuron  
*+ jodosulfuron 

Maister OD 1,5 l/ha        93-98 % 90-96 % 87-93 % 

nikosulfuron Motivell  1 -12,5 l/ha 50-65 % 35-45 % 30-40 % 
rimsulfuron  Tarot 25 25 

WG 
50 – 60 g/ha 50-60 % 40-50 % 20-40 % 

tifensulfuron * Harmony 75 
WG 

10 -15 g/ha 65-80 % 45- 65 % 30 – 45 % 

tembotrion * Laudis  1,15-2,25 l/ha 94-100 % 90-98 % 88-93 % 
 
 
Zatiranje trikrpe ambrozije (A. trifida) v posevkih koruze  
 
Obstaja možnost, da se ta vrsta ambrozije že pojavlja na naših njivah, čeprav uradne potrditve 
še ni. Trikrpa ambrozija ima visoko tekmovalnost do koruze tudi pri gostih sestojih koruze. 
Zato je zelo pomemben hiter razvoj koruze, ki zasenči ambrozijo v njenih zgodnjih stadijih. 
Na njivah, kjer se pojavijo velike populacije trajne ambrozije, je potrebno izvesti zgodnjo 
setev, povečati optimalno gostoto setve za 10 % in izbrati hibride s hitrim mladostnim 
razvojem. Vsekakor se priporoča najprej uporaba talnega herbicida in nato korekcija z listnim 
herbicidom po okopavanju, dokler je možna aplikacija in dokler je zagotovljena selektivnost. 
Delovanje talnih herbicidov je zmanjšano zaradi vznikanja ambrozije iz velike globine, lahko 
tudi več kot 10 cm. Če zatiranje ni bilo uspešno, se priporoča zgodnejše siliranje koruze, da 
seme trikrpe ambrozije ne dozori pred spravilom. Seme ambrozije prične zoreti konec avgusta 
ali v začetku septembra. Od talnih herbicidov lahko za zatiranje trikrpe ambrozije največ 
pričakujemo od pripravkov Primextra TZ GOLD 500 SC, Lumax in Merlin flexx. Od listnih 
herbicidov pričakujemo učinkovitosti vsaj med 93 in 95 %  pri pripravkih na podlagi aktivnih 
snovi tembutrion, mezotrion,  foramsulfuron in  tritosulfuron. Hormonski herbicidi 
uporabljeni v optimalnem času (koruza 3 listi in ambrozija 3 listi) lahko dosežejo 90 do 95 % 
učinkovitost.    
 
Zatiranje trajne ambrozije (A. psilostachya) v posevkih koruze  
 
Tudi pri tej vrsti obstaja sum, da se morda že pojavlja na naših njivah. Trajna ambrozija v 
posevkih koruze nima dobre tekmovalne sposobnosti. Vznik ambrozije iz semena je dokaj 
pozen in zelo sukcesiven. Enako velja za vznik ambrozije iz rizomskega sistema. Če je sestoj 
koruze gost, se iz rizomov razvite rastline razvijajo počasi in ni velike izgube pridelka koruze. 
Izgube nastanejo v razmerah velike suše, ko svetloba prodre do tal koruznih sestojev in se 
ambrozija lahko razvije. Učinkovitost herbicidov za zatiranje trajne ambrozije je podobna, kot 
je učinkovitost na pelinolistno ambrozijo. Najvišje učinkovitosti dosežemo s kombinacijami 
herbicidov iz kemijske skupine sulfonil sečnine s hormonskimi herbicidi ali kombinacijami 
herbicidov iz kemijske skupine triketonov s hormonskimi herbicidi (glej tabelo s podatki o 
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učinkovitosti). Herbicide uporabimo pozneje v razvoju koruze, ko je vzniknilo dovolj rastlin 
trajne ambrozije.  
 
Preglednica 2: Primeri herbicidov za zatiranje pelinolistne ambrozije v posevkih koruze 
– TALNI HERBICIDI (* primerno za VVO) in stopnje učinkovitosti.  
 
Aktivna snov  Pripravek  Odmerek 

pripravka  
RAZVOJNI STADIJ AMBROZIJE 
Talno:  KL – 2 L 3 – 4 listi  

petoksamid Successor 600 2 l/ha 20 -35 % / / 
dimetenamid Frontier X2 1 – 1,4 l/ha 15 - 20 %  / / 
S-metolaklor (1) Dual Gold 960 

EC 
1 – 1,3 l/ha    T 15 - 20 % / / 

mezotrionmezot
rionmezotrion * 

Callisto 480 SC 0,25 – 0,3      T 
0,15-0,25       L 

85-93 % 
 

/ 
80-90 % 

/ 
80-85 % 

mezotrionmezot
rionmezotrion + 
1 + 
terbutilazin 

Lumax 3,25 – 4 l/ha   T 
3 -4 l/ha          L 

93 – 100 % / 
90-100 % 

/ 
90-98 % 

mezotrionmezot
rionmezotrion + 
1 

Camix 3,75 l/ha         T 83-93 % / / 

izoksaflutol  Merlin flexx 0,3 l/ha           T 85-93 % 65-75 % / 
terbutilazin + 1 Primextra TZ  

GOLD 500 SC 
4-4,5 l/ha        T 92 – 99 % / / 

pendimetalin * Stomp 400 SC 3-4 l/ha           T 50-60 % / / 
metosulm + 
flufenacet  

Terano WG 
62,5 

1 kg/ha           T 80-94% / / 

 
 
Preglednica 3: Primeri herbicidov za zatiranje trikrpe ambrozije v posevkih koruze – 
LISTNI  HERBICIDI (* primerno za VVO) in stopnje učinkovitosti.  
 
Aktivna snov Pripravek  Odmerek 

pripravka 
RAZVOJNI STADIJ AMBROZIJE 
Talno  KL – 2 L 3 – 4 listi  

petoksamid Successor 600 2 l/ha 10 - 20 % / / 
dimetenamid Frontier X2 1 – 1,4 l/ha 0-5 %  / / 
S-metolaklor  Dual Gold 960 

EC 
1 – 1,3 l/ha    T  0-5 % / / 

mezotrion * Callisto 480 SC 0,25 – 0,3      T 
0,15-0,25       L 

80-90 % 
 

/ 
80-85 % 

/ 
70-80 % 

mezotrion + S-
metolaklor + 
terbutilazin 

Lumax 3,25 – 4 l/ha   T 
3 -4 l/ha          L 

90 – 98 % / 
90-95 % 

/ 
80-90 % 

mezotrion + S-
metolaklor 

Camix 3,75 l/ha         T 80-85 % / / 

izoksaflutol  Merlin flexx 0,3 l/ha           T 85-90 % 70-80 % / 
terbutilazin + 
S-metolaklor 

Primextra TZ 
GOLD 500 SC 

4-4,5 l/ha        T 90 – 98 % / / 

pendimetalin * Stomp 400 SC 3-4 l/ha           T 20-35 % / / 
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metosulm + 
flufenacet  

Terano WG 
62,5 

1 kg/ha           T 40-60% / / 

dikamba + 
prosulfuron 

Casper  0,3-0,4 l/ha  93-96 % 90 – 95 % 85 – 93% 

dikamba  Banvel 480 S 0,4-0,7 l/ha  94-98 % 88-90% 85-90 % 
bentazon  Basagran 480 1,5 – 2 l/ha   75-80 % 50-60 % 50-60 % 
bentazon + 
dikamba  

Cambio  2 -3 l/ha    93-97 % 80-90 % 80-85 % 

2,4-D * Herbocid  1 – 1,5 l/ha 90-100 % 90 – 95 % 88 – 93 % 
klopiralid  Lontrel 100 1 -1,2 l/ha 92-96 % 90-93 % 88-90 % 
2,4-D + 
floralsulam * 

Mustang 306 
SE 

0,5-0,6 l/ha 90 – 96 % 90 – 93 % 85 – 90 % 

fluroksipir * Starane 2  0,8 l/ha 85-90 % 75 -80 % 70-80 % 
dikamba + 
tritosulfuron  

Arrat 0,2 kg/ha     95-98 % 93-85 % 90-93 % 

bromoksinil. * Bromotril 225 
EC 

1 -1,5 l/ha 90-95 % 90-95 % 90-93  % 

prosulfuron  Peak 75 WG 20-30 g/ha  90-97 % 88-90 % 80-90 % 
foramsulfuron * Equip  2-2,5 l/ha    85-96 % 80-90 % 80-85 % 
foramsulfuron  
*+ jodosulfuron 

Maister OD 1,5 l/ha        93-97 % 90-95 % 85-90 % 

nikosulfuron Motivell  1 -12,5 l/ha 40-50 % 30-40 % 20-40 % 
rimsulfuron  Tarot 25 WG 50 – 60 g/ha 40-50 % 30-40 % 20-30 % 
tifensulfuron * Harmony 75 

WG 
10 -15 g/ha 60-70 % 40- 50 % 30 – 40 % 

tembotrion * Laudis  1,15-2,25 l/ha 94-100 % 90-95 % 85-90 % 
 
 
Preglednica 4: Primeri herbicidov za zatiranje trajne ambrozije v posevkih koruze in 
stopnje učinkovitosti (podatki za rastline, razvite iz semena).   
 
Aktivna snov  Pripravek  Odmerek 

pripravka  
RAZVOJNI STADIJ AMBROZIJE 
Talno:  KL – 2 L 3 – 4 listi  

mezotrion * Callisto 480 SC 0,25 – 0,3      T 
0,15-0,25       L 

80-85 % 
 

/ 
80-85 % 

/ 
60-75 % 

mezotrion + S-
metolaklor+ 
terbutilazin 

Lumax 3,25 – 4 l/ha   T 
3 -4 l/ha          L 

90 – 98 % / 
90-95 % 

/ 
80-90 % 

mezotrion + S-
metolaklor 

Camix 3,75 l/ha         T 70-85 % / / 

izoksaflutol  Merlin flexx 0,3 l/ha           T 80-90 % 50-65 % / 
terbutilazin + 
S-metolaklor 

Primextra TZ 
GOLD 500 SC 

4-4,5 l/ha        T 90 – 98 % / / 

pendimetalin * Stomp 400 SC 3-4 l/ha           T 20-35 % / / 
dikamba + 
prosulfuron 

Casper  0,3-0,4 l/ha  93-96 % 90 – 95 80 – 90% 

dikamba  Banvel 480 S 0,4-0,7 l/ha  94-98 % 88-93% 85-90 % 
bentazon  Basagran 480 1,5 – 2 l/ha   75-90 % 55-75 % 55-70 % 
bentazon + Cambio  2 -3 l/ha    93-97 % 85-90 % 80-90 % 
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dikamba  
2,4-D * Herbocid  1 – 1,5 l/ha 90-100 % 90 – 95 % 88 – 93 % 
klopiralid  Lontrel 100 1 -1,2 l/ha 92-97 % 88-95 % 80-90 % 
2,4-D + 
floralsulam * 

Mustang 306 
SE 

0,5-0,6 l/ha 90 – 95 % 85 – 90 % 80 – 90 % 

fluroksipir * Starane 2  0,8 l/ha 85-90 % 75 -85 % 70-80 % 
dikamba + 
tritosulfuron  

Arrat 0,2 kg/ha     95-98 % 93-85% 90-93 % 

bromoksinil-o. * Bromotril 225 
EC 

1 -1,5 l/ha 94-100 % 90-95 % 80-90  % 

prosulfuron  Peak 75 WG 20-30 g/ha  90-97 % 80-90 % 80-85 % 
foramsulfuron * Equip  2-2,5 l/ha    85-96 % 80-90 % 75-85 % 
foramsulfuron  
*+ jodosulfuron 

Maister OD 1,5 l/ha        93-95 % 90-95 % 85-90 % 

nikosulfuron Motivell  1 -12,5 l/ha 40-50 % 30-45 % 20-40 % 
rimsulfuron  Tarot 25 WG 50 – 60 g/ha 40-50 % 30-40 % 20-30 % 
tifensulfuron * Harmony 75 

WG 
10 -15 g/ha 50-60 % 40- 50 % 30 – 35 % 

tembotrion * Laudis  1,15-2,25 l/ha 94-100 % 90-95 % 85-90 % 
 
 
2.2  Zatiranje ambrozije  v posevkih ozimnih in jarih žit  
 
Zatiranje pelinolistne ambrozije v posevkih ozimnih in jarih žit 
 

- ozimna žita z normalno gostoto sestoja, ki so dobro prezimila, zaradi razvoja 
pelinolistne ambrozije tik pred žetvijo ne utrpijo izgube pridelka, so pa pomembna za 
razvoj velikih populacij ambrozije na strniščih po žetvi; 

- v ustreznem času po žetvi in pred začetkom cvetenja ambrozije je potrebo izvesti 
mehansko zatiranje (različne oblike plitve obdelave tal) ali kemično zatiranje 
(običajno uporaba registriranih neselektivnih herbicidov); 

- strniščni dosevki morajo biti posejani pravočasno in ustrezno oskrbovani, sicer je 
možen razvoj ambrozije v njih do take stopnje, da dobimo obsežno produkcijo peloda 
in tudi semen; 

- talni herbicidi, uporabljeni v žitih, navadno nimajo dovolj dolgega rezidualnega 
delovanja, da bi lahko zadržali razvoj ambrozije v posevkih žit v maju in v juniju;  

- pri jarih žitih (ječmen in oves) pri redkih sestojih obstaja možnost, da pri zelo velikih 
populacijah ambrozije, ki prične z razvojem konec aprila, pride do zmanjšanja 
pridelka. V tem primeru je priporočljivo uporabiti takšne kombinacije herbicidov, ki 
imajo vsaj delno delovanje tudi na ambrozijo (npr. Basagran 480, Ergon, Tandus  200 
EC ali Savvy)  (potrebno je natančno prebrati navodila glede morfološke selektivnosti 
za oves in jara žita). Poraba vode ob škropljenju naj ne  bo pod  300 l/ha (prebijanje 
škropilne brozge  skozi sestoj). S škropljenjem čakamo do skrajne meje morfološke 
selektivnosti, da je vzniknil  čim večji del  populacije ambrozije.  

 
 
Zatiranje trikrpe ambrozije v posevkih ozimnih in jarih žit   
 
Trikrpa ambrozija se v posevkih ozimnih žit z normalno gostoto sestoja prične razvijati zelo 
pozno, šele v juniju, in navadno ni možnosti, da bi do žetve povzročila izgube pridelka. Glede 
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na pozen začetek razvoja trikrpe ambrozije v ozimnih žitih praktično ni možno zagotoviti 
usmerjene uporabe herbicidov. Talni herbicidi, uporabljeni v običajnih spomladanskih 
terminih uporabe, za zatiranje trikrpe ambrozije niso učinkoviti.  
V jarih žitih, ki imajo počasen in dolg razvoj (zelo pozne sorte ovsa in ječmena), obstaja 
možnost, da bi trikrpa ambrozija vplivala na pridelek. Tukaj nimamo dobrih rešitev za 
uporabo herbicidov.  
Za razvoj na strniščih velja enako kot pri pelinolistni ambroziji. Po žetvi se pokošene rastline 
obnovijo in če jih pustimo, da se razvijajo nemoteno, do konca septembra pred jesenskim 
oranjem naredijo seme.   
 
Zatiranje trajne ambrozije v posevkih ozimnih in jarih žit   
 
V Sloveniji nimamo izkušenj z zatiranjem trajne ambrozije v posevkih žit. Iz tujih virov je 
znano, da se trajna ambrozija lahko razvija v posevkih žit. Jeseni ni konkurenčna, ker po 
obdelovanju tal ni razvoja zelenih poganjkov in če se jih kaj razvije, jih uniči mraz. Jesenska 
uporaba herbicidov s talnim delovanjem nima učinka nanjo. Vznik trajne ambrozije spomladi 
iz rizomskega sistema je pozen (odvisno od temperature tal) in ga s talnimi herbicidi ne 
moremo preprečiti. Izgube pridelka so možne na zelo sušnih tleh v primeru razredčenih 
sestojev žit, ko v juniju svetloba prodre do tal. V takšnih razmerah se priporoča pozna 
uporaba kombinacije herbicidov iz kemijske skupine sulfonil sečnine in hormonskih 
herbicidov, ki jih je možno uporabiti v poznih razvojih stadijih žit nad EC 35 (npr. Sekator 
OD, Starane 2 in Granstar 75 WG + Starane 2). Gledamo na pogoje morfološke selektivnosti.  
Za jara žita velja enako kot pri pelinolistni ambroziji.  
Tudi za razvoj na neobdelanih strniščih velja enako kot pri pelinolistni ambroziji. Za zatiranje 
na strniščih je pripravkom na podlagi aktivne snovi glifosat priporočljivo dodati zmanjšan 
odmerek hormonskih herbicidov. Trajna ambrozija bi lahko bila pomemben plevel v ekološki 
pridelavi žit v sistemu minimalne obdelave tal.  
 
Zatiranje pelinolistne ambrozije na žitnih strniščih  
 
Neobdelana žitna strnišča predstavljajo zelo pomembno mesto hitrega povečevanja populacij 
ambrozije. Po žetvi dobijo rastline ambrozije svetlobo in pričnejo s hitro rastjo in kakšen 
mesec po žetvi že cvetijo. Če posejemo strniščne dosevke, izvedemo vsaj minimalno 
obdelavo tal, ki povzroči tolikšne poškodbe rastlin ambrozije, da se te ne obnovijo. Če bomo 
plevele na neobdelanih strniščih zatirali s herbicidi na podlagi aktivne snovi glifosat, 
počakamo vsaj 3 tedne po žetvi, da trajni pleveli in ambrozija razvijejo dovolj obsežno listno 
površino, da je zagotovljen obsežen vstop herbicida v rastline.  
 
Zatiranje pelinolistne ambrozije v strniščnih posevkih 
 
V nekaterih primerih se lahko ambrozija masovno razvije tudi v strniščnih posevkih. Če ne 
ukrepamo, lahko cveti in oblikuje seme pred obdobjem spravila pridelka (npr. ajda). V takšnih 
primerih je potrebno izvesti mehansko zatiranje. Potrebno je zagotoviti dovolj veliko gostoto 
strniščnega dosevka in hiter razvoj. Pomembno je, da ne izgubimo potrebne vlage za hiter 
začetni razvoj dosevkov.  
 
Zatiranje pelinolistne ambrozije v posevkih ajde 
 
Posebno težavo predstavljajo posevki ajde, pri katerih nimamo dobrih možnosti niti za 
mehansko zatiranje niti za kemično zatiranje. Na njivah, znatno zapleveljenih z ambrozijo, ni 
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priporočljivo sejati ajde, ker se pogosto zgodi, da ambroziji uspe oblikovati seme pred 
spravilom ajde. Podatki iz prakse kažejo, da je setev neočiščenega semena ajde ponekod 
prispevala k temu, da se je ambrozija prvič pojavila v okoljih, kjer je prej ni bilo. Če je 
možno, pri začetnih populacijah ambrozije v posevkih ajde opravimo ročno puljenje. V 
nadaljnjih letih bomo razvili pristope zatiranja, ki so v preizkušanju (npr. dvakratna obdelava 
strnišča pred setvijo in nato uporaba neselektivnega herbicida pred vznikom ajde).  
 
2.3 Zatiranje ambrozije v posevkih buč  
 
Zatiranje pelinolistne ambrozije v posevkih buč 
 

- pri njivah, kjer talne semenske banke omogočajo vznik več kot 20 rastlin ambrozije na 
m2, lahko pričakujemo težave pri zatiranju in zato načrtujemo tudi obsežne mehanske 
ukrepe zatiranja. Na njivah, kjer talne semenske banke omogočajo vznik več kot 100 
rastlin ambrozije na m2, setev buč ni priporočljiva. Neuspešno zatiranje v neposredni 
bližini hiš pomeni povečano ogrožanje zdravja ljudi;  

- s herbicidi, ki so pri nas na voljo za uporabo v posevkih buč, ni možno povsem 
učinkovito zatreti ambrozije, zato je potrebno uporabiti optimalne kombinacije 
herbicidov in izvesti intenzivno večkratno okopavanje (brananje, prečesavanje, …) ali 
tudi uporabiti alternativne metode gojenja buč (npr. sajenje sadik v mrtve zastirke ali 
direktna setev v zastirke, ki jih ustvarimo s večkratnih valjanjem predposevka); 

- pri uporabi herbicidov je zelo pomembno, da kakovostno obdelamo tla, da so buče 
posejane v optimalno globino in da imajo tla optimalno vlažnost. Ker je učinkovitost 
herbicidov nizka, morajo biti uporabljeni  v najbolj optimalnih razmerah;   

- priporočljivo je uporabiti mešanice dveh ali treh talnih herbicidov skupaj, ker s tem 
nekoliko povečano stopnjo učinkovitosti; 

- klomazon je lahko učinkovit, vendar je pri dovoljenih odmerkih za buče njegova 
učinkovitost nizka;  

- možno je zatiranje z uporabo neselektivnih herbicidov v postopku slepe setve;  
- možno je zatiranje z uporabo ognja v postopku slepe setve ; 
- možno je zatiranje z uporabo neselektivnih herbicidov pri škropljenju s ščitniki   
- možno je združevanje postopka slepe setve in inkorporacije talnega herbicida;  
- prvo okopavanje opravimo, ko rastline ambrozije, ki jih herbicidi niso zatrli, dosežejo 

dva prava lista in okopavanje potem ponavljamo vsaj trikrat  ali več, dokler vreže 
dopuščajo prehod s traktorjem. Potrebna je prilagoditev medvrstne razdalje sajenja. V 
tujini se je uveljavilo sajenje na ozke medvrstne razdalje, da se lahko uporablja 
sodobne tipe okopalnikov in traktorje s prilagojeno medosno razdaljo, hkrati pa se 
poveča tekmovalna sposobnost buč;  

- prvo ročno puljenje preživelih rastlin ambrozije  v vrsti (kje ni možno izvesti 
okopavanja) izvedemo, ko ambrozija doseže višino 30 cm (konec junija). Takrat je 
ročno puljenje hitro in enostavno ter brez velikega napora;  

- pozneje,  v roku 3-4 tednov se ročno puljenje ponovi. Če so rastline velike do 30 cm, 
je storilnost lahko velika (3-4 rastline na m2,  približno 25 - 35 ur na hektar).  

 
Zatiranje trikrpe ambrozije in trajne ambrozije v posevkih buč     
 
Možnosti za zatiranje teh dveh vrst ambrozije v posevkih buč so še slabše kot pri pelinolistni 
ambroziji. Delovanje herbicidov je slabše. Potrebno je intenzivno mehanično zatiranje in 
ročno puljenje dovolj zgodaj v juniju ob zapiranju sestoja buč. Obe vrsti ambrozije se v bučah 
dobro razvijata in buče so zelo nizko tekmovalne do teh dveh vrst. Možne so velike izgube 



 15 

pridelka. Z ročnim puljenjem ne smemo zamujati, ker se napor za puljenje s povečevanjem 
rastlin ambrozije zelo hitro povečuje in to pomeni hitro povečevanje porabljenih ur dela na 
hektar. Pri njivah, kjer bi se pojavila trikrpa ambrozija, je ročno puljenje rastlin glede na 
možne izgube pridelka povsem ekonomsko upravičeno.  
 
Preglednica 5: Primeri nekaterih herbicidov za zatiranje pelinolistne ambrozije v 
posevkih buč in stopnje učinkovitosti.  
 
Aktivna snov Pripravek  Odmerek 

pripravka  
RAZVOJNI STADIJ AMBROZIJE 
Talno  KL – 2 L 3 – 4 listi  

petoksamid Successor 600 2 l/ha 20 -35 % / / 
klomazon  Centium 36 CS 0,25 l/ha  25 – 35 % / / 
napropamid  Devrinol 45 FL 2,5 l/ha  35 – 45 %  / / 
 
Stopnje učinkovitosti so pri trikrpi ambroziji še nekoliko nižje.  
 
2.4 Zatiranje ambrozije v krompiriščih  
 
Zatiranje pelinolistne ambrozije v krompiriščih 
 

- tekmovalna sposobnost krompirja do pelinolistne ambrozije je v prvem delu rastne 
dobe velika;  

- pri velikih populacijah ambrozije je priporočljiva uporaba talnega herbicida, enkratna 
uporaba listnega herbicida po vzniku in vsaj dvakratno osipavanje;  

- na močno zapleveljenih njivah in njivah, prizadetih od suše, je potrebno pospešiti 
spravilo krompirja, da seme ambrozije ne dozori pred spravilom;  

- trenutno pelinolistna ambrozija v najbolj pomembnih območjih pridelave krompirja v 
Sloveniji na njivah še ni močno razširjena in ročno zatiranje ni smiselno. Pri 
nadaljnjem povečevanju populacij lahko tudi krompirišča v drugem delu rastne dobe, 
če krompir ni pravočasno pospravljen, postanejo kolobarni člen, kjer pride do 
povečevanja talne semenske banke ambrozije; 

- ker razpoložljivi talni herbicidi niso visoko učinkoviti, je potrebno v primeru velikih 
populacij ambrozije uporabiti kombinacijo aktivnih snovi rimsulfuron in bentazon v 
najbolj poznem možnem terminu, ali izvesti split aplikacijo (herbicid, okopavanje, 
herbicid, okopavanje); 

- kot visoko učinkoviti pristopi za zelo močno zapleveljene njive se na primer štejejo:   
a) takoj po sajenju uporaba pripravka Racer 25 - EC + osipavanje tik pred vznikom 
krompirja + uporaba pripravka Metric na osipano + uporaba pripravkov Tarot 25 
WG + Basagran 480 po prvem osipavanju po vzniku;   
b)  takoj po sajenju uporaba pripravka Racer 25 - EC + osipavanje tik pred 
vznikom krompirja + uporaba pripravka Sencor SC 600 na vznikel krompir + 
osipavanje + uporaba pripravkov Tarot 25 WG + Basagran po prvem osipavanju + 
osipavanje,   
c) 2 x plitvo osipavanje ali brananje po sajenju + uporaba pripravka Metric po 
drugem globokem osipavanju +  osipavanje + uporaba pripravkov Tarot 25 WG + 
Basagran po osipavanju + osipavanje; 

- pelinolistno ambrozijo je možno kakovostno zatreti tudi z dvakratnim osipavanjem 
pred vznikom krompirja  in trikratnim osipavanjem po vzniku krompirja (če je na 
voljo kakovostna oprema in imamo tla, ki jih je možno enostavno obdelovati);    
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- tudi v krompirju je možno uporabiti sisteme slepe setve (brananje – prečesavanje  tik 
pred vznikom); 

- v ekološki pridelavi je priporočljivo ročno zatiranje, da se popolnoma prepreči tudi 
najmanjša možnost povečevanja talne semenske banke pelinolistne ambrozije.  

 
Zatiranje trikrpe ambrozije in trajne ambrozije v krompiriščih    
 
Domačih izkušenj glede razvoja teh dveh vrst v krompiriščih ni. Gotovo sta precej tekmovalni 
do krompirja. Visoko učinkovitih herbicidov za uporabo po vzniku nimamo, zato je potrebno 
preprečiti nastanek velikih talnih semenskih bank. Trenutno razen v ekološki pridelavi v 
Sloveniji ročno puljenje plevelov v krompiriščih ne pride v poštev. Priporočen je enak pristop, 
kot je naveden pri pelinolistni ambroziji.  
 
Preglednica 6: Primeri nekaterih herbicidov za zatiranje pelinolistne ambrozije v 
krompirju in stopnje učinkovitosti.  
 
Aktivna snov  Pripravek  Odmerek 

pripravka  
RAZVOJNI STADIJ AMBROZIJE 
Talno  KL – 2 L 3 – 4 listi  

metribuzin Sencor SC 600  0,75 l/ha     T/L 65 – 80 % 50 – 70 %  
pendimetalin Stomp 400 SC 

Activus 40 
WG, …… 

2,5-3,5 l/ha   T 50 – 65 % / / 

linuron  Afalon 2 l/ha             T 45 – 65 % / / 
flufenacet + 
metribuzin 

Plateen  WG 
41,5 

2 – 2,5 l/ha    T  65 - 80 % / / 

klomazon + 
metribuzin  

Metric  1 – 1,5 l/ha    T 70 – 90 % / / 

prosulfokarb  Boxer  5 l/ha             T 35 – 55 % / / 
flurokloridon  Racer 25 - EC 2 – 4 l/ha       T 70 – 90 % /  / 
      
bentazon  Basagran 480 1,5- 2,5 l/ha   L / 75 – 90 % 55 – 75 % 
rimsulfuron  Tarot 25 WG 40-50 g/ha     L /  40 - 65% 35 – 50 %  
 
 
2.6 Zatiranje ambrozije v posevkih soje  
 
Zatiranje pelinolistne ambrozije v posevkih soje 
 

- soja ima zaradi počasnega začetnega razvoja slabo tekmovalno sposobnost do 
pelinolistne ambrozije;  

- visoko učinkoviti herbicidi pri nas niso na voljo. Še posebej imamo primanjkljaj 
učinkovitih herbicidov za uporabo po vzniku, zato je priporočljivo vsaj trikratno 
okopavanje;  

- soje, odporne na neselektivne listne herbicide (glifosat) ali ALS ali HPPD herbicide, 
pri nas trenutno ne gojimo. Pri teh hibridih je zatiranje ambrozije lažje;   

- na njivah z velikimi populacijami ambrozije je pred vznikom priporočljivo uporabiti 
kombinacije dveh talnih herbicidov skupaj, da se nekoliko poveča učinkovitost in 
ohrani rezidualni učinek, ki je prekinjen zaradi okopavanja;   

- dodajanje metolaklora ali dimetenamida poveča učinkovitost drugih talnih herbicidov  
na ambrozijo vsaj za 10 %, ker imata oba delno sinergistično delovanje nanjo;  
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- po vzniku lahko v naših razmerah uporabimo samo Basagran (bentazon). Paziti je 
potrebno na razvojni stadij soje, da ni pojavov fitotoksičnosti. Možna je split 
aplikacija (1 l/ha  + 1 l/ha) in vmes eno okopavanje;  

- okopavanje povzroči prekinitev delovanja talnih herbicidov, zato prvo okopavanje 
izvedemo čim bolj pozno oziroma takrat, ko je po vznikanju plevelov vidno, da je 
delovanje talnih herbicidov popustilo;  

- v ekološki pridelavi soje so razviti sistemi slepe setve in medvrstno ožiganje plevelov 
s posebnimi ožigalniki s ščiti (že razvito v Srbiji, kjer se povečuje ekološko pridelana 
soja za ljudsko prehrano).  

 
Preglednica 7: Primeri nekaterih herbicidov za zatiranje pelinolistne ambrozije v 
posevkih soje in stopnje učinkovitosti.  
 
Aktivna snov  Pripravek  Odmerek 

pripravka  
RAZVOJNI STADIJ AMBROZIJE 
Talno  KL – 2 L 3 – 4 listi  

pendimetalin Stomp 400 SC 2,5-3,5 l/ha   T 50 – 65 % / / 
linuron  Afalon 2 l/ha             T 45 – 65 % / / 
S-metolaklor  Dual Gold 960 

EC 
1 – 1,3 l/ha    T 15 - 20 % / / 

bentazon  Basagran 480 1,5- 2,5 l/ha    L / 75 – 90 % 60 – 75 % 
 
 
Preglednica 8: Primeri nekaterih herbicidov za zatiranje trikrpe ambrozije v posevkih 
soje in stopnje učinkovitosti.  
 
Aktivna snov  Pripravek  Odmerek 

pripravka  
RAZVOJNI STADIJ AMBROZIJE 
Talno  KL – 2 L 3 – 4 listi  

pendimetalin Stomp 400 
SCSC 

2,5-3,5 l/ha   T 25 – 35 % / / 

linuron  Afalon 2 l/ha             T 40 – 55 % / / 
S-metolaklor  Dual Gold 960 

EC 
1 – 1,3 l/ha    T 0 - 10 % / / 

bentazon  Basagran 480 1,5- 2,5 l/ha    L / 60 – 70 % 50 – 65 % 
 
Trikrpa  ambrozija je v posevkih soje izjemno škodljiv plevel, ki lahko povzroči tudi do 100 
% izgubo pridelka (prve izkušnje nam blizu so iz Srbije). Nikakor se ne sme dovoliti, da se 
pojavi izhodiščna talna semenska banka. Ročno puljenje rastlin, ki so preživele zatiranje, je v 
sredini junija ekonomsko smiselno že pri majhnih populacijah ambrozije. Velike izgube 
pridelka so možne že, če imamo eno rastlino trikrpe ambrozije na m2. V začetku julija je 
možno izvesti tudi košnjo ambrozije, ki se dvigne nad rastline soje, ali pa premazovanje z 
glifosatom z uporabo mazalnikov (vrvični, valjčni, …).  
 
2.7. Zatiranje pelinolistne ambrozije v posevkih sončnic  
 
- v Sloveniji zatiranje pelinolistne ambrozije v sončnicah temelji na uporabi talnih herbicidov, 
uporabljenih po setvi pred vznikom in vsaj dvakratnem okopavanju pozneje po vzniku;  
- pri velikih populacijah ambrozije in v razmerah, ko pričakujemo sušo, je priporočljivo 
uporabiti kombinacije več talnih herbicidov skupaj;   
- če imamo hiter razvoj sončnic, gost sklop in posevek brez zdravstvenih težav, ni večjih 
izgub pridelka kljub precejšnji zapleveljenosti z ambrozijo. V takšnih razmerah se le nekoliko 
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poveča talna semenska banka, če ambroziji ob koncu rastne dobe pred spravilom uspe narediti 
nekaj semen. Žal se običajno zgodi, da sončnice oslabijo zaradi suše in bolezni in takrat 
ambrozija prodre skozi sestoj. Temu navadno sledi še zelo pozno spravilo in ambrozija lahko 
občutno poveča talno semensko banko.  
- v Sloveniji za uporabo po vzniku nimamo registriranih herbicidov proti širokolistnim 
plevelom, zato pri nas zatiranje ambrozije s herbicidi v sončnicah po vzniku ni možno;  
- sistem slepe setve je pri sončnicah izvedljiv;  
- obstajajo naprave s ščiti za škropljenje v medvrstnem prostoru (uporaba neselektivnih 
herbicidov); 
- v Sloveniji še praktično masovno ne sejemo IMI-odpornih hibridov sončnic, kjer je možno 
uporabljati herbicide iz kemijske skupine imidazolinov po vzniku sončnic. V tujini se je že po 
nekaj letih setve teh hibridov razvila ambrozija, odporna na IMI herbicide. Uporaba teh 
herbicidov je zelo dobra rešitev za zatiranje ambrozije v posevkih sončnic.   
 
Za zatiranje trikrpe ambrozije v posevkih sončnic veljajo enaka priporočila, kot pri 
pelinolistni ambroziji (podatki o učinkovitosti herbicidov so vidni v preglednicah).   
 
Preglednica 9: Primeri nekaterih herbicidov za zatiranje pelinolistne ambrozije v 
posevkih sončnic in stopnje učinkovitosti.   
 
Aktivna snov  Pripravek  Odmerek 

pripravka  
RAZVOJNI STADIJ AMBROZIJE 
Talno  KL – 2 L 3 – 4 listi  

pendimetalin Stomp 400 SC 2,5-3,5 l/ha 50 – 65 % / / 
linuron  Afalon 2 l/ha 45 – 65 % / / 
S-metolaklor  Dual Gold 960 

EC 
1 – 1,3 l/ha 15-20 % / / 

oksifluorfen  Goal  1 – 4 l/ha 75 – 85 % 60 – 70 % 40 – 65 % 
flurokloridon  Racer 25  - EC 2 – 4 l/ha 70 – 90 % 50 – 70 % / 
 
 
2.8 Zatiranje pelinolistne ambrozije v drugih metuljnicah (grah, fižol, detelje, 
lucerna…) 
 

- nizkorastoče stročnice nimajo visoke tekmovalne sposobnosti proti ambroziji;  
- razmere glede izbora herbicidov so še slabše kot pri soji, zato je kemično zatiranje še 

bolj omejeno;  
- na močno zapleveljenih  njivah uporabimo herbicide, ki so registrirani in imajo vsaj 

delno učinkovitost, ter povečamo intenzivnost mehanskega zatiranja vse do zapiranja 
sklopa;  

- pri nekaterih (npr. za fižol –  BASAGRAN, BASAGRAN 480) se priporoča uporaba 
deljenih odmerkov, da se zmanjša tveganje za fitotoksičnost;   

- pri fižolu so potrebna vsaj tri okopavanja;  
- pri fižolu je možno uporabiti sistem ožiganja (naprave s ščiti) ali sistem zastirk ali 

neselektivne herbicide (glufosinat amonij) pri škropljenju s ščitom;  
- pri deteljah se uporabi piridat (LENTAGRAN WP) ali bentazon (BASAGRAN, 

BASAGRAN 480) v ustrezni fazi detelje in takrat, ko so rastline ambrozije še dovolj 
majhne (lahko po odkosu – ko se ambrozija obnavlja, ali takoj na začetku ob zasnovi 
posevkov, ko ima detelja nekaj listov in ambrozija nekaj listov). Če je na njivi, kjer se 
bodo pridelovale detelje, zelo velika talna semenska banka ambrozije in drugih 
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plevelov, se lahko prilagodi termin setve (tudi jeseni rok). Pri jesenskem roku setve se 
izognemo težavam z ambrozijo;  

- v semenskih posevkih detelje je možno razvoj ambrozije ovirati s košnjo, kjer 
naredimo kompromis med termini košnje za seme - zorenja detelj in razvojem 
ambrozije;  

- posevki graha so vse bolj pogosto močno zapleveljeni z ambrozijo, ker pridelovalci ne 
želijo veliko vložiti v herbicide. Dokler je možno, je potrebno okopavanje. 
 

Preglednica 10: Primeri nekaterih herbicidov za zatiranje pelinolistne ambrozije v 
nekaterih posevkih metuljnic, in stopnje učinkovitosti.  
 
Aktivna snov  Pripravek  Odmerek 

pripravka  
RAZVOJNI STADIJ AMBROZIJ 
Talno  KL – 2 L 3 – 4 listi  

prosulfokarb  Boxer  5 l/ha  
krmni grah, 
navadni fižol 

40 - 55 % / / 

pendimetalin Stomp 400 SC 4-5 l/ha    
krmni grah,  
navadni fižol 

50 – 65 % / / 

bentazon  Basagran 480 1,5- 2,0 l/ha   
lucerna   
krmni grah 
navadni grah 
detelja 
navadni fižol 

/ 60 – 70 % 50 – 65 % 

bentazon  Basagran  1,5- 2,0 l/ha   
navadni grah 
navadni fižol 
detelja    

/ 60 – 70 % 50 – 65 % 

piridat  Lentagran WP 2kg/ha  
lucerna 

/ 85-95 % 80 – 90 % 

 
Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno natančno preveriti registracijski status 
pripravkov (za katere gojene rastline je registriran določen pripravek). 
 
2.9 Zatiranje pelinolistne ambrozije v posevkih križnic   
 

- križnice niso konkurenčne do ambrozije;  
- v posevkih oljne ogrščice se ambrozija navadno ne razvija, možen pa je pojav na 

strnišču, podobno kot pri žitih; 
- konkurenčnost križnic  je odvisna od termina sajenja – setve (poznejši termini so bolj 

konkurenčni); 
- izbor herbicidov je skromen, učinkovitost herbicidov pri zelo strokovnem delu 

omogoča srednje uspešno zatiranje, če njive niso zelo zapleveljene; 
- pri uporabi različnih herbicidov v različnih vrstah križnic je potrebno pred uporabo 

natančno preveriti registracijski status (za katere gojene rastline so pripravki 
registrirani) in preveriti morebitno fitotoksičnost;  

- možnosti za mehanično zatiranje so dobre (ustrezna orodja, ki se lahko zelo približajo 
vrstnemu prostoru); 
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- pri uporabi talnih herbicidov se priporoča uporaba dveh herbicidov, če so pri 
določenih gojenih rastlinah na voljo  (npr. najprej Devrinol 45 FL pred sajenjem, 
potem po presajanju še Butisan 400 SC, …); pri tistih s kombiniranim delovanjem 
(Butisan 400 SC) je možno izvajati split aplikacije (tudi za blažitev fitotoksičnosti);  

- kot zaključno korekcijo po enem od okopavanj, ko ima zelje razvitih že veliko listov, 
lahko uporabimo Lontrel 100 (klopiralid), ki zatre preživele rastline ambrozije. Enako 
velja za piridat (Lentagran WP), kjer je potrebno poznati lastnosti hibridov, da vemo, 
kakšno je razmerje med številom listov pri gojeni rastlini in ustreznim odmerkom 
pripravka. Tudi Lentagran WP se lahko uporablja v split aplikacijah.    

 
Preglednica 11: Primeri nekaterih herbicidov za zatiranje pelinolistne ambrozije v 
posevkih zelja (Z) in cvetače (CV) in stopnje učinkovitosti 
 
Aktivna snov  Pripravek  Odmerek 

pripravka  
RAZVOJNI STADIJ AMBROZIJE 
Talno  KL – 2 L 3 – 4 listi  

napropamid  Devrinol 45 FL 2,5 l/ha Z, CV 35 – 45 %  / / 
metazaklor Butisan 400 SC 2 l/ha Z, CV 65-80 % 30-40 % / 
piridat  Lentagran WP 2 kg/ha Z, CV / 85-95 % 80 – 90 % 
 
Stopnje učinkovitosti so pri trikrpi ambroziji lahko še nekoliko nižje. Pred uporabo 
posameznih pripravkov je potrebno natančno preveriti, za katero gojeno rastlino je pripravek 
dovoljen.  
 
2.10 Zatiranje pelinolistne ambrozije v nasadih  čebule  
 

- čebula ima nizko tekmovalno sposobnost do pelinolistne ambrozije;  
- na tradicionalnih območjih za pridelavo čebule že imajo težave z zatiranjem 

pelinolistne ambrozije; 
- izbor herbicidov za zatiranje pelinolistne ambrozije je dokaj širok, vendar 

učinkovitosti razpoložljivih herbicidov niso visoke,  zato je potrebno kombinirati 
uporabo herbicidov z večkratnim okopavanjem in tudi ročnim pletjem;  

- ročno pletje v začetku junija je ekonomsko upravičeno, saj lahko velike izgube 
pridelka nastanejo že pri 2-3 rastlinah ambrozije na m2; 

- pri zelo pogosti uporabi deljenih odmerkov herbicidov in okopavanju je možno shajati 
tudi brez ročnega pletja;  

- herbicide apliciramo izmenično z okopavanjem v deljenih odmerkih;  
- v obdobju začetka razvoja čebule lahko uporabimo  klopiralid (Lontrel 100), piridat 

(Lentagran WP) ali bentazon (Basagran, Basagran 480). Lontrel 100 se navadno 
uporabi, ko ima čebula 2-3 dobro razvite liste.  Pridat in bentazon se lahko uporabita, 
ko ima čebula razvitih več listov in z njima lahko močno poškodujemo ambrozijo, ki 
je preživela prejšnja tretiranja s talnimi herbicidi;   

- od talnih herbicidov lahko uporabljamo pendimetalin (Stomp 400 SC ….) in 
prosulfokarb (Boxer). Pendimetalin uporabimo po setvi ali sajenju in pred vznikom, 
Boxer pa v začetnih fazah razvoja čebule (2-3 listi). Žal nimata visoke učinkovitosti in 
je potrebno po njuni uporabi naknadno posredovati še z drugimi herbicidi;  

- v ekološki pridelavi je možen sistem slepe setve, ožiganje, pridelava na foliji, uporaba 
zastirke. 
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Preglednica 12: Primeri nekaterih herbicidov za zatiranje pelinolistne ambrozije v 
čebuli in stopnje učinkovitosti.  
 
Aktivna snov  Pripravek  Odmerek 

pripravka  
RAZVOJNI STADIJ AMBROZIJE 
Talno  KL – 2 L 3 – 4 listi  

prosulfokarb  Boxer  4 l/ha (post) 35-45 % 20 – 30%  
pendimetalin Stomp 400 SC 

drugi ….. 
2,5- 5 l/ha 40 – 65 % / / 

klopiralid  Lontrel 100 1 -1,2 l/ha  / 92-97 % 90-95 % 
piridat  Lentagran WP 2 kg/ha  / 85-95 % 80 – 90 % 
bentazon  Basagran, 

Basagran 480  
1,5 l/ha  /  60-75 % 55-65 % 

 
 
2.11 Zatiranje trajne ambrozije na travinju  
 
Trajna ambrozija je značilen plevel travinja. Na dobro vzdrževanih in vsaj trikrat letno 
košenih travnikih nima veliko možnosti za razvoj. Razvija se na degradiranem pašnem 
travinju, ki je prizadeto od suše, od pašne preobremenitve in drugih vzrokov. Velike 
populacije lahko nastanejo ob jarkih, ograjah, napajališčih, v kolotečinah in drugje, kjer je 
ovirana čistilna košnja ali je oviran razvoj zeli in trav. Na travinju v glavnem uporabljamo 
hormonske herbicide in herbicide iz kemijske skupine sulfonil sečnine. Domačih izkušenj še 
ni.  
V ZDA zatiranje izvajajo spomladi v času začetka bujene rasti, lahko pa tudi pozneje, odvisno 
od pašnega intervala in karence herbicidov. Pri hormonskih herbicidih in herbicidih iz 
kemijske skupine sulfonil sečnine je ob nanosu potrebno upoštevati, da mora trajni plevel 
imeti dovolj aktivne listne površine. Navadno živali v začetnih fazah spomladi, ko je veliko 
paše, trajne ambrozije ne popasejo. Zato je primeren termin za nanos herbicidov po prvem 
pašnem prehodu spomladi. Po nanosu herbicidov je dovolj časa, de se izteče karenca do 
naslednjega pašnega prehoda. Po izkušnjah iz ZDA pri velikih populacijah en nanos herbicida 
ni dovolj. Dobra taktika je uporaba hormonskega herbicida spomladi in uporaba herbicidov iz 
kemijske skupine sulfonil sečnine jeseni.   
 
Preglednica 13: Primeri nekaterih herbicidov za zatiranje trajne  ambrozije na 
travnikih in pašnikih in stopnje učinkovitosti.  
 
Aktivna snov  Pripravek  Odmerek 

pripravka  
RAZVOJNI STADIJ: trajna rastlina 
1 – 2 L 3 – 4 listi   4  - 10 L 

dikamba  Banvel 480 S 0,4-0,7 l/ha  94-98 % 85-90% 80-90 % 
bentazon  Basagran 480** 1,5 – 2 l/ha   75-80 % 50-70 % 45-50 % 
2,4-D  Herbocid Esteron, 

…..  
1 – 1,5 l/ha 90-100 % 90 – 95 % 80 – 90 % 

fluroksipir  Starane 2, ……  0,8 l/ha 85-90 % 70 -80 % 70-80 % 
MCPA Ceridor MCPA 1,5 – 2 l/ha  90-100 % 85 – 90 % 80 – 90 % 
MCPA-dma U-46 Fluid  1,5 – 2 l/ha  90-100 % 85 – 90 % 80 – 90 % 
mekoprop-p Duplosan KV 3 l/ha  90-93 % 85 – 90 % 70 – 85 % 
amidosulfuron  Grodyl  40-60 g/ha  90-95 % 80 – 85 % 70 – 80 % 
tifensulfuron Harmony 75 WG 20 -30 g/ha  50 – 60 % 40 – 50 % 30- 40 % 
Vedno je treba upoštevati karence in uskladiti ritem paše in košnje.   
** Pripravek je registriran samo za uporabo na pašnikih  


