
PELINOLISTNA AMBROZIJA 

Od nekaterih rastlin, s katerimi jo najpogosteje zamenjujemo se razlikuje po tem, da je steblo 

pokončno, razvejano in dlakavo. Listi so pernato deljeni, razdeljeni na posamezne krpe, ter na spodnji 

strani nekoliko svetlejši. Cvetovi so v obliki koškov, ki so združeni v dolga socvetja.  

Kratek test  za prepoznavanje pelinolistne ambrozije 

Steblo 

I. Na naslednja vprašanja odgovorite z “da” ali “ne”: 

 

1. Je prečni prerez stebla okrogel? 

2. Je steblo dlakavo? 

3. Je steblo polno (ali votlo)? 

Če ste na vsa vprašanja odgovorili z “da”, nadaljujte z naslednjim nizom vprašanj. 

Če ste na eno ali več vprašanj odgovorili z “ne”, verjetno ne gre za pelinolistno ambrozijo. 

Preverite seznam vrst, ki jih je mogoče zamenjati za pelinolistno ambrozijo. 

List 

       II:           Na naslednja vprašanja odgovorite z “da” ali “ne”: 

1. Sta zgornja in spodnja stran lista približno enake barve? 

2. So listne žile blede barve? 

3. Je list pernato deljen na več delov, ki so pogosto razcepljeni skoraj do žile? 

4. Se pernati del zaključi s fino konico? 

Če ste na vsa vprašanja odgovorili z “da”, nadaljujte z naslednjim nizom vprašanj. 

Če ste na eno ali več vprašanj odgovorili z “ne”, verjetno ne gre za pelinolistno ambrozijo. 

Preverite vrste, ki jih je mogoče zamenjati za pelinolistno ambrozijo. 

Cvet 

     III:            Na naslednja vprašanja odgovorite z “da” ali “ne”: 

1. Ima rastlina majhne zelene zvončaste cvetove, ki se nahajajo v podolgovatih cvetnih glavicah 

na 

              koncu zgornjih vej? 

2. So na cvetovih blede pege ali rumen cvetni prah? 

3. So v zalistju zgornjih listov majhni cvetovom podobni organi? 

Če ste odgovorili z “da” na vsaj dve vprašanji ter na vsa vprašanja o steblu in listu, je rastlina 

najverjetneje pelinolistna ambrozija. 

Če ste na dve ali več vprašanj odgovorili z “ne”, najbrž ne gre za pelinolistno ambrozijo. Preverite 

vrste, ki jih je mogoče zamenjati za pelinolistno ambrozijo. 



Povzeto iz publikacije  Navodila za zatiranje in preprečevanje širjenja pelinolistne ambrozije 

 
(Ambrosia artemisiifolia) 

http://www.furs.si/svn/zvr/POSNadzori/Ambrosia/U%C5%A1hresconavodila.pdf 
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