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UČINKOVITOST DELOVANJA HERBICIDOV NA POKOŠENE RASTLINE PELINOLISTNE
AMBROZIJE (Ambrosia artemisiifolia L.)

UDK: 632.51:582.95:632.954(043)=163.6
Namen raziskave je bil ugotoviti, ali je možno ambrozijo uspešno zatirati na način, da košnjo in aplikacijo herbicida izvedemo hkrati.
Za določitev učinkovitosti herbicidov nanesenih na rastline ambrozije takoj po košnji smo izvedli lončni poskus z več dejavniki. Prvi
dejavnik je bila vrsta herbicida, drugi višina ambrozije ob košnji in tretji delež omočene listne površine s herbicidi. Rastline ambrozije
gojene v loncih z volumnom 10 l smo v različnih stadijih (20, 35, 60 in 80 cm višine) s škarjami odrezali na višini 5 cm od tal. Rez s
škarjami je bila simulacija košnje. Na preostanek rastlin smo nanesli herbicide na podlagi aktivnih snovi glifosat (1500 g/ha),
dikamba (385 g/ha), bentazon (1200 g/ha) in tifensulfuron (12 g/ha) na način, da smo pri različnih obravnavanjih s herbicidno brozgo
omočili 10, 35, 60, 85 ali 100 % površine listov, ki so ostali po rezi. Različne deleže poškropljene površine smo dosegli s
prekrivanjem rastlin s plastično folijo tako, da je bil del listov prekrit, del pa ne. Učinkovitost herbicidov smo ocenili glede na maso
suhe snovi, ki so jo oblikovale rastline v obdobju od maja do septembra in glede na količino semen, ki so jih uspele oblikovati.
Učinkovitost herbicidov je padala z višanjem ambrozije ob izvedbi rezi in z zmanjševanjem deleža površine listov, ki smo jo omočili s
herbicidom. Tudi interakcija med omenjenima dejavnikoma je bila statistično značilna. Rezultati kažejo, da sta za zatiranje ambrozije
na način, ko ob košnji izvedemo hkrati aplikacijo herbicidov, primerna predvsem herbicida glifosat in dikamba, herbicida bentazon in
tifensulfuron pa sta manj učinkovita. Zadovoljivo učinkovitost pri zatiranju ambrozije z uporabo glifosata in dikambe (več kot 90 %
zmanjšanje zelene gmote in števila oblikovanih semen) je mogoče doseči, če rastline ob košnji ne presegajo višino 20-30 cm in s
herbicidom omočimo najmanj 40 % površine listov, ki ostanejo po košnji.

Ključne besede: Ambrosia artemisiifolia, zatiranje, košnja, herbicidi, učinkovitost
OP: VI, 34 strani, 3 preglednice, 5 slik in 17 citiranih virov.
THE EFFICACY OF HERBICIDES FOR CONTROL OF MOWED PLANTS OF COMMON
RAGWEED (Ambrosia artemisiifolia L.)

UDC: 632.51:582.95:632.954(043)=163.6
The purpose of research was to find out if it is possible to control common ragweed successfully with simultaneous mowing and
herbicide application. For the determination of the herbicide efficacy we carried out pot experiment with several studied factors. First
factor was type of herbicide, second was height of ragweed at mowing and third factor was part of leaf area moistened with herbicides.
Plants of ragweed grown in pots with volume 10 l were cut off with scissors at height 5 cm above ground. Plants were cut off in
different stages (at heights of 20, 35, 60 and 80 cm). Cut with scissors was simulation of mowing. On the remains of plants after
cutting herbicides based on active substances glyphosate (1500 g/ha), dicamba (385 g/ha), bentazone (1200 g/ha) and thifensulfuron
(12 g/ha) were applied in such a way that 10, 35, 60, 85 or 100 % of leaf area was moistened. We reached different ratios of moistened
leaf area with covering plants with plastic foil in a way that a part of leaves was covered and part was not. Efficacy of herbicides was
established on the basis of mass of dry matter which was formed by plants in period from May to September and on the basis of
quantity of seeds formed by plants. Efficacy of herbicides decreased with height of ragweed at cutting and with decreasing of portion
of leaf area we moistened with herbicide. Also interaction between mentioned two factors was statistical significant. Results showed
that for efficient control of ragweed with simultaneous mowing and herbicide application herbicides glyphosate and dicamba are
appropriate, but herbicides bentazone and thifensulfuron are not. Sufficiently high efficacy on common ragweed using herbicides
glyphosate and dicamba (more than 90 % reduction of green mass and number of formed seeds) can be achieved if ragweed plants do
not exceed height of 20-30 cm at mowing and, if at least 40 % of leaf area that remains after mowing is moistened by herbicide spray.

Key words: Ambrosia artemisiifolia, control, mowing, herbicides, efficacy
NO: VI, 34 pages, 3 tables, 5 photos and 17 references.
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1 UVOD

Pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) predstavlja eno najpomembnejših
invazivnih plevelnih vrst, ki jih je potrebno sistematično zatirati. Povzroča inhalacijske
alergije pri ljudeh in škodo v kmetijstvu. Že v več kot polovici evropskih držav se
pojavljajo velike populacije. Med njimi je tudi Slovenija. Zaradi velike tekmovalne
sposobnosti lahko občutno zmanjša pridelek poljščin. Povzroča tudi težave pri spravilu
pridelka, na travnikih in pašnikih močno zmanjšuje kakovost krme. Če se govedo hrani z
njo, kvari mlečne proizvode, saj dobijo priokus. Posebne težave pa dela v posevkih, kjer
nimamo na voljo učinkovitih herbicidov (Fitosanitarna uprava RS, 2011).
Zelo pomemben način razširjanja ambrozije je razvoj populacij ob cestni in železniški
infrastrukturi. Tam se razširja zato, ker ob košnji s stroji razširjamo njeno seme in, ker je
uspeh kemičnega zatiranja dokaj omejen. Vzrok je v ekoloških omejitvah glede uporabe
herbicidov, ki se smejo uporabljati ob transportni infrastrukturi in tudi v omejitvi števila
uporab herbicidov v enem letu. Za uspešno zatiranje z zmernimi stroški je potrebno najti
sistem kombinirane uporabe košnje in herbicidov. Raziskave in izkušnje vzdrževalcev
transportne infrastrukture kažejo, da košnja in uporaba herbicidov ob neustreznem času
povečuje populacije ambrozije, ker izključimo konkurenčne rastline. Potrebno je
pripraviti navodila glede časa izvedbe zatiralnih ukrepov in preučiti tudi možnost hkratne
uporabe košnje in herbicidov v enem hodu. Sodobna mehanizacija za vzdrževanje
obcestnega rastja omogoča številne tehnične rešitve za košnjo in aplikacijo herbicidov v
enem hodu. Pri tem moramo vedeti, v katerem rastnem stadiju ambrozije in ostalih rastlin
je možno najbolj optimalno uporabiti posamezne herbicide. Na to vprašanje bomo skušali
odgovoriti v magistrski nalogi z izvedbo lončnih poskusov.

1.1 Cilj raziskave
Raziskavo smo izvedli z namenom, da ugotovimo, kako delež poškropljene listne
površine ambrozije s herbicidom takoj po košnji vpliva na učinkovitost listnih herbicidov.

Kranjc A. Učinkovitost delovanja herbicidov na pokošene rastline p. ambrozije (A. artemisiifolia L.)

2

Mag. delo, Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2014

Naš cilj je bil, da preizkusimo učinkovitost postopka istočasne košnje in uporabe
izbranega herbicida. Želeli smo razviti teoretične podlage za razvoj sistema za zatiranje
populacij ambrozije ob cestnih robovih z uporabo stroja, ki ima na sprednjem delu
kosilnico, na zadnjem delu pa škropilnico s primernimi šobami za uporabo izbranih
herbicidov. Šobe morajo biti pri tem dovolj natančno usmerjene za nanos škropilne
brozge na ostanke listne površine rastlin ambrozije, in sicer neposredno po košnji. Glavna
ovira pri tem postopku je namreč prodiranje herbicida skozi plast pokošenih delov rastlin.
S herbicidom je potrebno omočiti dovolj velik delež listne površine, ki na rastlinah
ambrozije ostane po košnji. Da dosežemo dovolj visoko učinkovitost listnih herbicidov,
moramo omočiti nek minimalen delež listne površine ambrozije, ki je ob številnih
dejavnikih odvisen predvsem od vrste herbicida. Želeli smo izvedeti, ali lahko z
določenimi herbicidi zatremo ambrozijo, kljub temu, da s herbicidom omočimo le majhen
delež listne površine. Namen poskusa je bil obenem tudi ugotoviti, kateri izmed
preizkušenih herbicidov je najbolj učinkovit za zatiranje ambrozije. S tem bi bistveno
pripomogli k hitrejšemu in lažjemu zatiranju tega agresivnega plevela ob cestni
infrastrukturi.
1.2 Delovne hipoteze
Hipoteza 1:
Učinkovitost herbicida je odvisna od višine rastline ambrozije ob odkosu. Manjša kot je
rastlina, hitreje in boljše bo deloval herbicid.
Hipoteza 2:
Učinkovitost herbicida je odvisna od deleža listne površine, ki ostane rastlini ob prehodu
kosilnice ali mulčerja.
Hipoteza 3:
Interaktivni učinek med višino rastline ob košnji in deležem listne površine, ki jo moramo
zadeti s herbicidom, je pri sistemičnih herbicidih (glifosat, dikamba in tifensulfuron)
večji kot pri kontaktno delujočih herbicidih (bentazon).
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2 PREGLED LITERATURE

V številnih deželah se ambrozija, ki uspeva ob transportni infrastrukturi, počasi širi na
njive ob njej. To je svojevrsten fenomen. Uspešnost zatiranja ob transportni infrastrukturi
je pomemben dejavnik obvladovanja invazije ambrozije. V preteklosti so bile osnovne
poti razširjanja ambrozije drugačne in transportna infrastruktura ni bila tako pomembna.
Veliko študij kaže, da se ambrozija zelo dobro razvija na rastiščih ob transportnih poteh
in je prilagojena na ta rastišča. Prenaša sušo, slana tla, pomanjkanje hranil, visoke
vsebnosti težkih kovin in pogosto košnjo. Populacije, ki se razvijajo ob cestah dalj časa,
se nekoliko spremenijo v primerjavi s populacijami, ki se razvijajo na njivah.
V jugozahodnem Quebecu (Kanada) so naredili poskus, katerega namen je bil oceniti
kalitev semen pelinolistne ambrozije, zbrane iz treh mest ob cestnih robovih in iz dveh
mest, nekoliko oddaljenih od ceste glede na gradient slanosti. Na mikro lokacijah so
nabrali semena in naredili kalilne poskuse. Seme je kalilo ob dodajanju različnih
koncentracij soli (NaCl). Semena iz cestnih robov so v razmerah izpostavljenosti soli
pokazala bistveno večjo kalitev kot semena iz poljskih rastišč (DiTommaso, 2004).
Delež površin zemljišč pod transportno infrastrukturo v vseh deželah nenehno raste. To
pomeni, da je potencialnih površin za uspešen razvoj ambrozije vse več.
V ZDA in v Kanadi razpolagajo s številnimi zgodovinskimi podatki o širjenju ambrozije
v domačem okolju skozi daljša časovna obdobja. V južnem Quebecu so s pomočjo
herbarijskih vzorcev pelinolistne ambrozije poskušali dokumentirati, če se je primarni
habitat te rastline spremenil skozi čas. V analizo je bilo vključenih 707 herbarijskih
vzorcev. Širjenje ambrozije se je v južnem Quebecu začelo v začetku 19. stoletja. Vzorci
kažejo, da se je ambrozija najprej razširila vzdolž rečnih koridorjev. Do leta 1920 niso
našli herbarijskih zapisov o najdbah na kmetijskih površinah in šele po letu 1930 so našli
prve herbarijske zapise o pojavljanju ob cestah in železnici (Lavoie in sod., 2007). V tem
delu je nakazana pot prenosa iz transportnih poti na obdelovalne površine.
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Tudi v sosednji Avstriji se ambrozija hitro širi vzdolž glavnih cest (Karrer in Vitalos,
2006). Iz cestnih robov se širi na obdelovane njive in naprej. Zaradi tega so naredili več
poskusov s košnjo ambrozije in ugotovili, da košnja ambrozije ne more v popolnosti
preprečiti njenega širjenja. V prihodnosti bodo skušali razviti strategije kombinirane
uporabe košnje in herbicidov. Pri tem igra zelo pomembno vlogo določitev optimalnega
obdobja za izvedbo zatiralnih ukrepov (Karrer in Vitalos, 2006).
Prav tako so naredili poskuse z obrezovanjem rastlin v različnih stadijih. Izvedeni
poskusi z rezanjem ambrozije so pokazali, kakšni so vplivi košnje na reproduktivno
sposobnost. Rezultati so pokazali, da bi lahko bila strategija košnje ob cestah dokaj
enostavna, saj je možno oblikovanje semen preprečiti že z dvema košnjama, če z njima
pričnemo pozno v razvoju ambrozije. Vzdrževalcem cest so pripravili navodila, v katerih
so jim sporočili, da bi se morali bolj osredotočiti na lastnosti rastline (kot je obdobje
kalitve ali fenološki razvoj) in manj na koledarski datum, kot to pogosto v praksi počnejo
cestne službe. Ugotovili so tudi, da cestna podjetja s košnjo pričnejo prezgodaj, vendar so
v to prisiljena zaradi predpisov o varnosti v cestnem prometu (Karrer in Milakovic,
2011).
V večini držav EU so naredili večje število poskusov za ugotavljanje učinkovitosti
herbicidov na kmetijskih in tudi nekmetijskih zemljiščih. Število herbicidov, registriranih
za uporabo ob cestah in železnicah, je dokaj majhno v primerjavi s tistimi registriranimi
za uporabo na kmetijskih zemljiščih.
Populacije ambrozije naraščajo tudi v Švici. Objavljena so bila priporočila z namenom,
da bi pripravili zdravnike na zdravstvene grožnje glede ambrozije v Švici. Približno 12 %
prebivalcev trpi za alergijami zaradi cvetnega prahu ambrozije. Švica je še na začetku
invazije te rastline, alergije so redke in količina cvetnega prahu je še vedno nizka. Ker je
količina cvetnega prahu v zadnjih nekaj letih naraščala, so začeli z nadzorom žarišč
ambrozije. Invazija ambrozije je še posebej strogo nadzorovana na območju Ženeve in v
južnem Tessinu (Taramarcaz in sod., 2005).
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Med letoma 2003 in 2007 so bili narejeni poskusi na poljih in v rastlinjakih s herbicidi, ki
so bili takrat registrirani v Švici. Med petdesetimi uporabljenimi herbicidi je bilo ducat
takšnih, ki so učinkovali 95 % ali se vsaj približali tej stopnji učinkovitosti. Glede na
rezultate poskusov v rastlinjakih so odkrili, da je faza razvoja ambrozije pomembna za
učinkovitost delovanja herbicidov (Bohren in sod., 2008).
V letu 2007 in 2008 so tudi v Sloveniji naredili poskuse, kjer so želeli ugotoviti, kateri
herbicidi, registrirani v Sloveniji, bi bili ustrezni za učinkovito zatiranje pelinolistne
ambrozije v koruzi, na strniščih in na nekmetijskih površinah. Ugotovili so, da v koruzi
zatre ambrozijo večina uporabljenih herbicidov za zatiranje širokolistnih plevelov. Na
strnišču in na nekmetijskih površinah so ambrozijo uspešno zatrli uporabljeni herbicidi na
osnovi glifosata, in sicer pred njenim cvetenjem in semenitvijo (Leskošek in sod., 2009).
V letu 2008 in 2009 so naredili poskus, kjer so semena ambrozije posejali v Sloveniji in
Švici. Semena iz Švice so posejali še na Danskem in v Nemčiji. Kasneje so uporabili
različne herbicide v različnih odmerkih, da bi videli, kakšen učinek imajo na rast in
razvoj ambrozije. Ugotovili so, da so vsi uporabljeni herbicidi (glifosat, florosulam,
klopiralid, mekoprop, mezotrion) značilno zmanjšali biomaso ambrozije. Najboljše
rezultate je pokazal herbicid glifosat (Holst, 2009).
Veliko raziskav izvajajo v Nemčiji, kjer se srečujejo z začetkom invazije ambrozije.
Izvajajo tudi raziskave populacijske dinamike, to je sledenje populacijam ob cestnih
koridorjih in sledenje prehodom populacij od cestnih koridorjev na kmetijska zemljišča.
Med letoma 2006 in 2009 je bilo v Baden-Wuerttembergu z GIS metodami opredeljeno
stanje populacij pelinolistne ambrozije na dveh področjih (Waghäusel in Bad WaldseeReute). V tem poskusu so preiskovali začetek pojava, širjenje in dinamiko populacije na
primeru zelo majhnih začetnih populacij. V Waghäuselu je bilo število rastlin bistveno
večje kot v Bad Waldsee-Reute. V Bad Waldsee-Reute je bilo šibko širjenje ambrozije
zaznano samo v enem primeru, v Waghäuselu pa na različnih mestih. Ugotovili so, da na
širjenje vpliva veliko dejavnikov in, da se širjenje v realnih razmerah med dvema
preučevanima koridorjema lahko zelo razlikuje, čeprav bi po teoretičnih osnovah moralo
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biti enako. Ugotovili so tudi, da je bil delež cvetnega prahu na obeh področjih relativno
majhen. Koncentracija cvetnega prahu je bila podobna v obeh krajih ne glede na to, da je
bila velikost populacij nekoliko različna (Alberternst in sod., 2010).
V Nemčiji je bil izveden poskus, katerega namen je bil spoznati biologijo in ekologijo
populacij ambrozije. Poudarek je bil na stresnih dejavnikih in herbicidih. Ambrozija
dobro prenaša mehanske poškodbe, kot je odstranitev vrha stebla in listov. Rastline se
obnovijo iz spečih brstov pri dnu glavnega stebla in iz brstov na ostankih stranskih stebel.
Odstranitev vrha stebla v obdobju bujne rasti ne zmanjša sposobnosti obnavljanja rastlin,
ampak le preloži začetek cvetenja in poveča obseg razvejenosti. Rastlina ima veliko večji
delež ženskih, kot moških cvetov. Manjšo toleranco kaže ambrozija le na teptanje, ker se
glavno steblo rastlin zlahka zlomi. Visoko toleranco je ambrozija pokazala tudi na svinec,
ki ga je navadno v obcestnih zemljiščih veliko. Kar se tiče herbicidov, pa je po podatkih
raziskovalcev iz Nemčije razvila odpornost na linuron in triazine (Brandes in Nitzsche,
2006).
Za zatiranje ambrozije so učinkoviti mehanski ukrepi, kot so pletje in rezanje. Postopki
morajo biti izvedeni večkrat, da se prepreči obnavljanje ambrozije. Paša lahko ali pospeši
ali zmanjša pojav ambrozije. Govedo bo popaslo ta plevel, goske so tudi primerne za
zatiranje tega plevela v zelo zgodnjih stadijih, konji so bolj izbirčni, ovce pa ne marajo
ambrozije. V ZDA imajo zato problem najti pašne živali za zatiranje ambrozije na
pašnikih (Tu in sod., 2001).
Pelinolistna ambrozija je domači obcestni plevel v južnem Quebecu, ki proizvede veliko
količino cvetnega prahu. Le-ta je odgovoren za številne primere vnetij očesne veznice.
Ambrozijo kot obcestni plevel že dolga leta zatirajo s košnjo in ugotavljajo, da njenega
širjenja ne morejo povsem ustaviti. Naredili so poskus, iz katerega so želeli ugotoviti,
kako košnja vpliva na produkcijo cvetnega prahu. Poskus, ki je bil opravljen v
rastlinjaku, je pokazal, da so pokošene rastline proizvedle manj cvetnega prahu kot
nedotaknjene rastline, vendar ne toliko manj, kot so pričakovali (Simard in Benoit, 2011).
Pri košnji je zelo pomembno obdobje, kdaj jo izvedemo. Če jo izvedemo prezgodaj, se
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ambrozija tako dobro obnovi, da košnja ne zmanjša značilnega obsega oblikovanega
peloda.
V ZDA za zatiranje ambrozije porabijo velike količine herbicidov. To javnost moti in
skrbi. Velika dodatna poraba herbicidov je v posevkih soje (na primer na območju
Midwest). Zaradi tega so pred šestimi leti na območju Missouri preizkusili nov sistem
zatiranja v posevkih soje, to je medvrstna košnja. Tako se je uporaba herbicidov
zmanjšala za kar 50 %. Ta medvrstna košnja je zelo uporabna tudi na območjih, ki so
izpostavljena eroziji in onesnaževanju voda zaradi herbicidov (Donald, 2000). Ti rezultati
kažejo, da je košnjo kot zatiralni sistem možno uporabiti tudi v posevkih poljščin.
Pelinolistna ambrozija postaja resen ekonomski in zdravstveni problem. Za uspešno
zatiranje je potrebno poznati tudi fiziološke lastnosti te rastline. Poznavanje fiziologije
omogoča razumevanje njene prilagodljivosti in tekmovalne sposobnosti. Zaradi tega je
bil leta 2011 izveden lončni poskus, in sicer na podlagi dveh obravnavanj z dodajanjem
različnih količin dušika in vode. Ambrozija je povečala produkcijo suhe mase pri večjih
odmerkih dušika in vode. Rezultati so pokazali, da je ambrozija prilagojena na
neproduktivna rastišča, vendar ima voda velik vpliv pri invazivnem uspehu. Ima veliko
kompenzacijsko sposobnost ob pomanjkanju dušika, hkrati pa lahko izkoristi velike
količine dušika, če je le-ta na voljo. To pomeni, da se lahko praktično enako uspešno
razvija na s hranili bogatih kmetijskih zemljiščih in tudi na zelo revnih ruderalnih
rastiščih (Leskovšek in sod., 2012).
Kot zelo zanimiv pristop k zatiranju se kaže pristop, ki so ga razvili na Floridi. Tam so
odkrili nov način zatiranja nekaterih najbolj pomembnih plevelov, ki so prisotni na
pašnikih in ob cestah. Za zatiranje ambrozije so uporabili tehnologijo, imenovano wetblade treatment. Uporabljajo mulčerje z udarnim rezilom, ki se pri vsakem obratu omoči
s koncentriranim herbicidom. Pri tej tehnologiji se rezna ploskev, ki jo naredi udarno
rezilo, premaže s koncentrirano raztopino herbicida. Odkošena rastlina je dvojno
prizadeta, mehansko in kemično. To izrazito poveča učinek zatiranja, še posebej pri
trdovratnih trajnih plevelih. Poskusi so pokazali, da lahko ta tehnologija učinkovito zatira
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ambrozijo in da ima različne prednosti pred običajnimi metodami uporabe herbicidov. Te
prednosti so, da je mesto nanašanja herbicidov zelo natančno, manj je nevarnosti za
poškodbe neciljnih vrst in manj je drifta (Mullahey in Williams, 2001).
Evropska komisija je vložila denar v številne projekte za zaustavitev invazije ambrozije v
Evropi. Na njih združujejo delo nemški, madžarski, avstrijski, slovenski, danski in
švicarski znanstveniki. Cilj projektov je zmanjšanje populacij ambrozije v evropskih
državah, kjer povzroča težave pri zdravju ljudi, v kmetijstvu in glede biološke pestrosti
(Sölter in sod., 2012). Tudi naše raziskovane aktivnosti gredo v ta okvir.
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3 MATERIAL IN METODE DELA

V letu 2011 smo na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM izvedli poskus, kjer
smo želeli ugotoviti, kolikšen je najmanjši potrebni delež listne površine, ki ga moramo
ob škropljenju s herbicidi omočiti, da ambrozijo zatremo do stopnje, da ni oblikovanja
semen.

3.1 Priprava poskusa
S poskusom smo pričeli 15. aprila 2011. Izvedli smo ga na posestvu Fakultete za
kmetijstvo in biosistemske vede ob rastlinjaku. Na plato, ki je prekrit s črno tkanino, smo
postavili plastične lonce z volumnom 10 l. V lonce smo najprej do polovice nasuli
rodovitno rjavo zemljo in na vrh še rastni substrat za okrasne rastline. Nato smo posadili
nekaj 10 semen ambrozije, jih prekrili s tanko plastjo substrata in zalili. Tako smo
ustvarili populacijo rastlin v loncih na katere smo aplicirali herbicide. Rastline smo gojili
na odprtem v naravnih razmerah. Z rednim namakanjem smo poskrbeli, da rastline niso
bile izpostavljene sušnemu stresu.
3.1.1 Zasnova poskusa
Poskus je bil zasnovan kot lončni poskus. Poskusna zasnova je bil faktorski poskus z več
dejavniki v naključnih blokih in v petih ponovitvah. Prvi dejavnik je bil tip preizkušenega
herbicida (sistemični proti kontaktnemu in selektivni proti neselektivnemu pripravku;
glifosat, bentazon, dikamba, tifensulfuron). Drugi dejavnik je bil razvojni stadij oziroma
višina rastlin ambrozije v času košnje in uporabe herbicida (20 cm - 4 venci listov, 35 cm
- 8 vencev listov, 50 cm - 12 vencev listov ali 80 cm - 16 vencev listov). Tretji dejavnik
je predstavljal delež preostale listne površine po košnji, ki je bila izpostavljena
škropljenju s herbicidi (10 %, 35 %, 60 %, 85 % in 100 %). Tako smo imeli poskus z 80
različnimi obravnavanji (4 x 4 x 5). Za uporabo vsakega herbicida smo imeli na voljo 100
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loncev. Skupno smo tako v poskusu imeli 400 loncev, v katerih so uspevale rastline
ambrozije, ki smo jih v določenem stadiju obrezali s škarjami in ostanek rastline
poškropili s herbicidom. Imeli smo še dodatnih 40 loncev z rastlinami, ki so služile kot
kontrola (brez obrezovanja in brez uporabe herbicidov). Polovica teh loncev je vsebovala
rastline, ki so bile samo porezane in nič poškropljene s herbicidi. Druga polovica loncev
je vsebovala rastline, ki niso bile porezane, ampak samo poškropljene s herbicidom.
Pregled kombinacij poskusnih dejavnikov- poskusna obravnavanja:
1) Boom efekt, košnja pri 4 vencih, omočene 10 % preostale listne površine,
Boom efekt, košnja pri 4 vencih, omočene 35 % preostale listne površine,
Boom efekt, košnja pri 4 vencih, omočene 60 % preostale listne površine,
Boom efekt, košnja pri 4 vencih, omočene 85 % preostale listne površine,
Boom efekt, košnja pri 4 vencih, omočene 100 % preostale listne površine,
Boom efekt, košnja pri 8 vencih, omočene 10 % preostale listne površine,
Boom efekt, košnja pri 8 vencih, omočene 35 % preostale listne površine,
Boom efekt, košnja pri 8 vencih, omočene 60 % preostale listne površine,
Boom efekt, košnja pri 8 vencih, omočene 85 % preostale listne površine,
Boom efekt, košnja pri 8 vencih, omočene 100 % preostale listne površine,
Boom efekt, košnja pri 12 vencih, omočene 10 % preostale listne površine,
Boom efekt, košnja pri 12 vencih, omočene 35 % preostale listne površine,
Boom efekt, košnja pri 12 vencih, omočene 60 % preostale listne površine,
Boom efekt, košnja pri 12 vencih, omočene 85 % preostale listne površine,
Boom efekt, košnja pri 12 vencih, omočene 100 % preostale listne površine,
Boom efekt, košnja pri 16 vencih, omočene 10 % preostale listne površine,
Boom efekt, košnja pri 16 vencih, omočene 35 % preostale listne površine,
Boom efekt, košnja pri 16 vencih, omočene 60 % preostale listne površine,
Boom efekt, košnja pri 16 vencih, omočene 85 % preostale listne površine,
Boom efekt, košnja pri 16 vencih, omočene 100 % preostale listne površine.
2) Basagran, košnja pri 4 vencih, omočene 10 % preostale listne površine,
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Basagran, košnja pri 4 vencih, omočene 35 % preostale listne površine,
Basagran, košnja pri 4 vencih, omočene 60 % preostale listne površine,
Basagran, košnja pri 4 vencih, omočene 85 % preostale listne površine,
Basagran, košnja pri 4 vencih, omočene 100 % preostale listne površine,
Basagran, košnja pri 8 vencih, omočene 10 % preostale listne površine,
Basagran, košnja pri 8 vencih, omočene 35 % preostale listne površine,
Basagran, košnja pri 8 vencih, omočene 60 % preostale listne površine,
Basagran, košnja pri 8 vencih, omočene 85 % preostale listne površine,
Basagran, košnja pri 8 vencih, omočene 100 % preostale listne površine,
Basagran, košnja pri 12 vencih, omočene 10 % preostale listne površine,
Basagran, košnja pri 12 vencih, omočene 35 % preostale listne površine,
Basagran, košnja pri 12 vencih, omočene 60 % preostale listne površine,
Basagran, košnja pri 12 vencih, omočene 85 % preostale listne površine,
Basagran, košnja pri 12 vencih, omočene 100 % preostale listne površine,
Basagran, košnja pri 16 vencih, omočene 10 % preostale listne površine,
Basagran, košnja pri 16 vencih, omočene 35 % preostale listne površine,
Basagran, košnja pri 16 vencih, omočene 60 % preostale listne površine,
Basagran, košnja pri 16 vencih, omočene 85 % preostale listne površine,
Basagran, košnja pri 16 vencih, omočene 100 % preostale listne površine.
3) Banvel, košnja pri 4 vencih, omočene 10 % preostale listne površine,
Banvel, košnja pri 4 vencih, omočene 35 % preostale listne površine,
Banvel, košnja pri 4 vencih, omočene 60 % preostale listne površine,
Banvel, košnja pri 4 vencih, omočene 85 % preostale listne površine,
Banvel, košnja pri 4 vencih, omočene 100 % preostale listne površine,
Banvel, košnja pri 8 vencih, omočene 10 % preostale listne površine,
Banvel, košnja pri 8 vencih, omočene 35 % preostale listne površine,
Banvel, košnja pri 8 vencih, omočene 60 % preostale listne površine,
Banvel, košnja pri 8 vencih, omočene 85 % preostale listne površine,
Banvel, košnja pri 8 vencih, omočene 100 % preostale listne površine,
Banvel, košnja pri 12 vencih, omočene 10 % preostale listne površine,
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Banvel, košnja pri 12 vencih, omočene 35 % preostale listne površine,
Banvel, košnja pri 12 vencih, omočene 60 % preostale listne površine,
Banvel, košnja pri 12 vencih, omočene 85 % preostale listne površine,
Banvel, košnja pri 12 vencih, omočene 100 % preostale listne površine,
Banvel, košnja pri 16 vencih, omočene 10 % preostale listne površine,
Banvel, košnja pri 16 vencih, omočene 35 % preostale listne površine,
Banvel, košnja pri 16 vencih, omočene 60 % preostale listne površine,
Banvel, košnja pri 16 vencih, omočene 85 % preostale listne površine,
Banvel, košnja pri 16 vencih, omočene 100 % preostale listne površine.
4) Harmony, košnja pri 4 vencih, omočene 10 % preostale listne površine,
Harmony, košnja pri 4 vencih, omočene 35 % preostale listne površine,
Harmony, košnja pri 4 vencih, omočene 60 % preostale listne površine,
Harmony, košnja pri 4 vencih, omočene 85 % preostale listne površine,
Harmony, košnja pri 4 vencih, omočene 100 % preostale listne površine,
Harmony, košnja pri 8 vencih, omočene 10 % preostale listne površine,
Harmony, košnja pri 8 vencih, omočene 35 % preostale listne površine,
Harmony, košnja pri 8 vencih, omočene 60 % preostale listne površine,
Harmony, košnja pri 8 vencih, omočene 85 % preostale listne površine,
Harmony, košnja pri 8 vencih, omočene 100 % preostale listne površine,
Harmony, košnja pri 12 vencih, omočene 10 % preostale listne površine,
Harmony, košnja pri 12 vencih, omočene 35 % preostale listne površine,
Harmony, košnja pri 12 vencih, omočene 60 % preostale listne površine,
Harmony, košnja pri 12 vencih, omočene 85 % preostale listne površine,
Harmony, košnja pri 12 vencih, omočene 100 % preostale listne površine,
Harmony, košnja pri 16 vencih, omočene 10 % preostale listne površine,
Harmony, košnja pri 16 vencih, omočene 35 % preostale listne površine,
Harmony, košnja pri 16 vencih, omočene 60 % preostale listne površine,
Harmony, košnja pri 16 vencih, omočene 85 % preostale listne površine,
Harmony, košnja pri 16 vencih, omočene 100 % preostale listne površine.
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3.1.2 Oskrba rastlin
Prve rastlinice so vznikle 1. maja 2011. Nekaj dni kasneje smo začeli z odstranitvijo
plevela in z redčenjem. Želeli smo imeti populacijo izenačenih petih rastlin na lonec. V
nadaljevanju smo izvajali pletev in redčenje po potrebi. Lonci z rastlinami ambrozije so
bili vzdrževani na prostem in izpostavljeni zunanjim vremenskim razmeram. Rastline so
bile dodatno zalivane s škropilnico, vsak teden so prejele približno 20 mm vode. Ujele pa
so lahko tudi dovolj svetlobe, saj so bili posamezni lonci med seboj dovolj odmaknjeni,
da ni bilo velikega zasenčevanja.

Slika 1: Prikaz gojenja rastlin ambrozije v loncih.
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3.2 Košnja rastlin ambrozije
V različnih razvojnih fazah smo rastline ambrozije s škarjami porezali na višino 5 cm od
tal. Porezali smo jih, ko so bile visoke 20 cm, 35 cm, 50 cm ali 80 cm oziroma, ko so
imele 4, 8, 12 ali 16 vencev listov. Ob rastlino smo postavili merilo in pri oznaki 5 cm
izvedli rez s škarjami. To bi naj bila simulacija rezi, ki jo izvede stroj. Za vsako višino
smo imeli po 100 loncev z rastlinami. S prvo košnjo pri višini rastlin 20 cm smo začeli
konec maja. Drugo košnjo pri višini rastlin 35 cm smo opravili v začetku junija. Sledila je
tretja košnja v začetku julija, ko so bile rastline visoke 50 cm. Zadnjo košnjo smo opravili
na začetku avgusta, ko so rastline dosegle 80 cm v višino.

Slika 2: Obnovitev ambrozije po košnji.

Kranjc A. Učinkovitost delovanja herbicidov na pokošene rastline p. ambrozije (A. artemisiifolia L.)

15

Mag. delo, Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2014

3.3 Uporaba herbicidov
Po opravljeni vsakokratni košnji s škarjami smo skušali oceniti velikost površine listov,
ki so ostali. Nato smo določili deleže površine od vse površine, ki smo jo želeli omočiti s
herbicidi. Da smo zagotovili, da bomo s herbicidi poškropili le izbrani delež rastline, smo
rastline prekrili s folijo. V folijo smo naredili luknjo, skozi katero smo izvlekli tisti delež
površine listov, ki smo ga želeli poškropiti (glej sliko 3). S tem ukrepom smo imeli
natančno določeno, kolikšen delež listnih površin bo pokrit s folijo in kolikšen delež bo
izpostavljen herbicidom. Delež listnih površin, izpostavljen herbicidom, je bil 15 %, 35
%, 60 %, 85 % ali 100 %. Sledil je nanos herbicidov s škropilnico. Pri poskusu smo
uporabili štiri različne herbicidne pripravke, in sicer Boom efekt, Harmony, Banvel in
Basagran. Boom efekt (Pinus, Slovenija), z aktivno snovjo glifosat (36 %), smo uporabili
v odmerku 4 l/ha. Harmony 75 WG (DuPont, ZDA), z aktivno snovjo tifensulfuron (75
%), smo uporabili v odmerku 15 g/ha. Banvel 480 SL (NUFARM, Avstrija), z aktivno
snovjo dikamba (48 %), smo uporabili v odmerku 0,8 l/ha. Basagran 600 (BASF,
Nemčija), z aktivno snovjo bentazon (60 %), smo uporabili v odmerku 2,0 l/ha. Herbicide
smo nanesli s škropilnico za škropljenje poskusov Technoma BYC (Technoma EuroPulve, Francija) (glej sliko 4). Lonci z rastlinami ambrozije so bili postavljeni v linije,
nato smo s škropilnico šli mimo njih, in sicer s hitrostjo 5 km/h, ter poškropili delež
listnih površin, ki je bil izven folije. Za škropljenje smo uporabili šobo Albuz APE 110.
Delovni tlak je znašal 3 bare, poraba vode je bila 300 l/ha. Statistični mejni premer
kapljic (VMD) je bil 210- 230 µm. Temperature med škropljenjem so nihale med 19 in
24 oC, relativna zračna vlaga se je gibala od 55 do 65 %. Po škropljenju smo rastline
pustili, da so se razvijale v loncih do sredine oktobra oziroma do začetka staranja in
fiziološkega odmiranja.
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Slika 3: Prikaz uporabe polivinilne folije za razmejitev deleža listne površine, ki smo jo želeli omočiti
s herbicidom. Primer obravnavanja, kjer smo s herbicidom omočili 30 % površine listov, ki
so ostali po košnji.

Slika 4: Prikaz škropljenja loncev s herbicidi s poskusno škropilnico.
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3.3.1 Uporabljene statistične metode
Ob koncu rastne dobe smo s škarjami odrezali nadzemni del rastlin in ga svežega stehtali.
Potem smo določili suho snov pri posameznih vzorcih s sušenjem v sušilni omari do
konstante teže in ugotovili maso suhe snovi rastlin. Pri ocenjevanju smo ločevali še žive
in popolnoma mrtve rastline. Če so rastline v celoti propadle, smo zabeležili, da je
herbicid deloval 100 %. Če rastline niso propadle in so imele del tkiva še zelenega, smo
učinkovitost herbicida izračunali iz razmerja med suho maso tistih rastlin, ki so bile
poškropljene, ter suhe mase tistih rastlin, ki niso bile poškropljene. Med seboj smo vedno
primerjali enako obravnavane rastline, saj so bile porezane v istem razvojnem stadiju, pri
čemer so bile ene poškropljene s herbicidi, druge pa ne in so se po rezi nemoteno
razvijale.
Pri rastlinah smo spremljali tudi delež rastlin, ki so uspele zacveteti, in delež rastlin, ki so
uspele oblikovati seme. Pri rastlinah, ki so oblikovale seme, smo z rokami previdno in
temeljito osmukali semena ter jih prešteli. Če je bilo semen malo, smo jih z lahkoto
prešteli, če jih je bilo veliko, smo število semen preračunali iz podatka o absolutni masi
semen. Seme, ki smo ga osmukali iz rastlin, smo stehtali in pri več serijah po 1000 semen
določili absolutno maso semen. Masa 1000 semen se je gibala med 1,23 in 1,65 grama.
Za izračun smo uporabili povprečno vrednost 1,44.
Podatki so bili obdelani s postopki analize variance (ANOVA). Povprečja smo primerjali
z uporabo HSD Tukey testa (P< 0,05). Za zagotovitev homogenosti podatkov za analizo
variance ni bilo potrebno transformirati podatkov o učinkovitosti herbicidov (%).
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO

Ambrozija je rastlina, ki je zelo trdoživa in se po košnji dobro obnovi. Veliko rastlin, ne
glede na obseg poškodb nadzemnega dela, pogosto požene nove poganjke. Košnja je
eden od osnovnih načinov, s katerim ambroziji preprečimo, da bi cvetela in oblikovala
seme. Za popolno preprečitev oblikovanja semen moramo košnjo opraviti pravočasno in
po možnosti večkrat. Popolnoma se ambrozije v našem okolju ne moremo znebiti, saj ni
možno, da bi iz okolja odstranili vse rastline in izčrpali semensko banko. Čeprav je
enoletna rastlina, lahko njeno seme ostane v zemlji kaljivo zelo dolgo. Zaradi tega
moramo poseči po herbicidih in drugih nekemičnih ukrepih, da omejimo razširjanje in
preprečimo cvetenje ter produkcijo semena.

4.1 Rezultati glede deleža rastlin, ki so uspele oblikovati seme
Osnovni namen zatiranja ambrozije ob cestah je preprečiti cvetenje in oblikovanje semen,
s tem tudi povečevanje populacije. Preglednica 1 prikazuje delež rastlin, ki so uspele
oblikovati seme glede na vrsto herbicida, velikost rastlin ambrozije ob odkosu in delež s
herbicidom poškropljene listne površine. Če pogledamo rezultate, lahko vidimo, da so si
nekateri med seboj precej različni. To kaže na razlike med obravnavanji. Gledano skozi
skupno povprečje glede deleža poškropljene listne površine in višine odkosa smo
najboljši rezultat dosegli s pripravkom Boom efekt na podlagi snovi glifosat, pri katerem
je seme oblikovalo 62,6 % rastlin ambrozije. To kaže, da tudi ob uporabi tega pripravka
ne moremo v popolnosti preprečiti oblikovanje semen. Najslabši rezultat je bil ugotovljen
pri pripravku Basagran na podlagi snovi bentazon, kjer je seme uspelo oblikovati kar 92,8
% rastlin. Glede na rezultat lahko vidimo, da ta pripravek verjetno ni primeren za
zatiranje ambrozije na način, kot smo mi izvajali poskus. Pri sistemično delujočem
pripravku Banvel na podlagi snovi dikamba je bil zelo podoben rezultat kot pri pripravku
Boom efekt, in sicer je seme oblikovalo 63,6 % rastlin. Pri pripravku Harmony na
podlagi tifensulfurona je bil prav tako ugotovljen slabši rezultat, saj je kar 73,8 % rastlin

Kranjc A. Učinkovitost delovanja herbicidov na pokošene rastline p. ambrozije (A. artemisiifolia L.)

19

Mag. delo, Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2014

uspelo oblikovati seme. Primerjava povprečnih učinkovitosti med rastlinami z omočenimi
različnimi deleži površine listov, preostalih po košnji, kaže, da je pri pripravku Boom
efekt s povečevanjem stopnje omočenosti listov od 10 % do 100 %, delež rastlin, ki so
oblikovale seme, padel iz 87,1 % na 30,7 %, pri pripravku Harmony iz 90,8 % na 54, 6 %
rastlin, pri pripravku Banvel iz 82,6 % na 41,2 % rastlin in pri pripravku Basagran iz 94,5
% na 90,8 % rastlin. Podatki kažejo, da je stopnja redukcije deleža rastlin s povečanjem
poškropljene površine listov pri kontaktnem herbicidu Basagran bistveno manjša kot pri
sistemično delujočem herbicidu glifosat.
Glede na višino rastlin ambrozije ob odkosu se je povprečen delež rastlin, ki so uspele
oblikovati seme pri pripravku Boom efekt, povečal iz 38,7 % na 80,6 % rastlin, pri
pripravku Harmony iz 63,5 % na 82,1 % rastlin, pri pripravku Banvel iz 57,5 % na 68,8
% rastlin in pri pripravku Basagran iz 91,2 % na 94,4 % rastlin. Kaže, da je povečanje
deleža rastlin, ki so uspele oblikovati seme, različno pri različnih pripravkih. Razlika je
pri sistemično delujočih pripravkih večja v primerjavi s kontaktno delujočim pripravkom.
Pri pripravku Boom efekt je bil glede na zmanjšanje deleža rastlin, ki so oblikovale seme,
najboljši rezultat dosežen pri aplikaciji na 35 cm visoke rastline, saj je bil ugotovljen kar
77 % padec, to je iz 91 % na 14 % rastlin, ki so uspele oblikovati seme. Najboljši rezultat
pri pripravku Boom efekt (8 %) pa je bil ugotovljen za obravnavanje, kjer smo pokosili
20 cm visoke rastline in omočili 100 % delež listja, ki je ostal po odkosu.
Pri pripravku Harmony je bil glede na zmanjšanje deleža rastlin, ki so oblikovale seme,
najboljši rezultat ugotovljen pri obravnavanju, kjer smo rastline pokosili pri višini 20 cm.
Padec deleža je za 59 %, iz 94 % na 35 % rastlin. Pri pripravku Harmony je bil najboljši
rezultat dosežen pri 20 cm visokih rastlinah in 85 % deležu poškropljene listne površine.
Seme je pri tem obravnavanju oblikovalo 31 % rastlin. Pri pripravku Banvel je bil glede
na zmanjšanje deleža rastlin, ki so oblikovale seme, najboljši rezultat dosežen pri 35 cm
visokih rastlinah. Zmanjšanje je znašalo 59 %, iz 89 % na 30 % rastlin. Pri pripravku
Banvel je bil ugotovljen najboljši rezultat pri 35 cm visoko porezanih rastlinah in 100 %
deležu poškropljene listne površine, to je 30 % rastlin. Pri pripravku Basagran je bil glede
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na zmanjšanje najboljši rezultat dosežen za 35 cm visoke porezane rastline. Zmanjšanje
je bilo za 11 %, iz 95 % na 84 % rastlin. Pri pripravku Basagran je bil najboljši rezultat
dosežen za 20 cm visoke porezane rastline in pri 60 % deležu poškropljene listne
površine ter za 35 cm visoke porezane rastline in pri 100 % deležu poškropljene listne
površine, to je 84 % rastlin.
Glede na skupno povprečje je bil najboljši rezultat dosežen za 20 cm visoke porezane
rastline, to je 62,7 % rastlin. Glede na posamezno povprečje smo največje zmanjšanje
učinkovitosti ugotovili pri 35 cm visoko porezanih rastlinah. Ugotovljeno zmanjšanje je
bilo 45 %, in sicer iz 91 % na 46 % rastlin. Glede na učinkovitost je bil najboljši rezultat
dosežen za 20 cm visoke porezane rastline in pri 100 % deležu poškropljene listne
površine, to je 43 % rastlin. Pri vseh herbicidih skupaj je bil v povprečju najboljši rezultat
dosežen pri 100 % deležu poškropljene listne površine, to je 54,3 % rastlin. Z večanjem
deleža poškropljene listne površine se je manjšal delež rastlin, ki so uspele oblikovati
seme. To je potrditev naše raziskovalne hipoteze.
Pri podatkih za kontrolne rastline, ki niso bile poškropljene, smo ugotovili, da je zelo
veliko število rastlin uspelo oblikovati seme. Ti podatki so: 96,5 % rastlin za 20 cm
visoke porezane rastline, za 35 cm visoke porezane rastline je 96,2 % rastlin, za 50 cm
visoke porezane rastline je 94,5 % rastlin, za 80 cm visoke porezane rastline 93,2 %
rastlin in pri rastlinah brez odkosa 98,8 % rastlin. Rečemo lahko, da se podatki pri
kontroli in pri pripravku Basagran bistveno ne razlikujejo. Največ razlik v primerjavi s
kontrolo smo ugotovili pri pripravkih Boom efekt in Banvel.
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Preglednica 1: Delež rastlin (%), ki so uspele oblikovati seme

Višina ob
Delež poškropljene listne površine:
odkosu VO: 10 %
35 %
60%
Boom efekt 4 l/ha
72,0 Ca
52,2 Cb
39,4 Cbc
20 cm
91,0 ABa
76,4 Bb
84,2 Ab
35 cm
89,2 Ba
81,4 ABa
79,6 Bab
50 cm
96,0 Aa
92,0 Aa
83,2 Aab
80 cm
87,1 a
75,5 a
71,6 a
Povprečje:
Harmony 15 g/ha
94,0 Aa
91,0 Aa
66,4 Bb
20 cm
89,0 Aa
72,0 Bab
86,0 Aa
35 cm
87,0 Aa
74,0 Bab
83,2 Aa
50 cm
93,2 Aa
90,0 Aa
83,2 Aab
80 cm
90,8 a
81,8 b
79,7 b
Povprečje:
Banvel 480 0,8 l/ha
78,0 Aa
72,0 ABa
63,4 Aa
20 cm
89,0 Aa
67,0 Bb
65,0 Ab
35 cm
87,0 Aa
84,0 Aa
75,2 Aab
50 cm
76,4 Aab
83,0 Aa
71,2 Ab
80 cm
82,6 Aa
76,5 a
68,7 ab
Povprečje:
Basagran 600 2 l/ha
95,0 Aa
87,0 Aab
84,0 Bb
20 cm
95,0 Aa
95,0 Aa
95,0 Aa
35 cm
96,0 Aa
94,0 Aa
97,0 Aa
50 cm
92,0 Aa
96,0 Aa
96,0 Aa
80 cm
94,5 a
93,0 a
93,0 a
Povprečje:
Pov. VO:
20 cm
35 cm
50 cm
80 cm
Pov. vsi
herbicidi:

85 %

100 %

Povprečje:

22,0 Bc
35,0 Bc
63,2 Ab
72,0 Ab
48,1 b

8,0 Cd
14,0 Cd
41,2 Bc
59,6 Ac
30,7 b

38,7 C
60,1 B
70,9 AB
80,6 A
62,6 AC

31,0 Cc
63,0 Bb
74,4 ABab
80,2 Ab
62,2 bc

35,0 Bc
56,0 Ab
63,2 Ab
64,0 Ac
54,6 c

63,5 B
73,2 AB
76,4 A
82,1 A
73,8 B

39,0 Bb
43,0 ABc
54,4 Ab
59,8 Ac
49,1 b

35,0 Bb
30,0 Bd
46,2 ABb
53,6 Ac
41,2 b

57,5 B
58,8 B
69,4 A
68,8 A
63,6 C

96,0 Aa
87,0 Aab
93,2 Aa
95,0 Aa
92,8 a

94,0 Aa
84,0 Ab
92,0 Aa
93,2 Aa
90,8 a

91,2 A
91,2 A
94,4 A
94,4 A
92,8 A
62,7 C
70,8 B
77,8 AB
81,5 A

84,8 Ba
91,0 Aa
89,8 ABa
89,4 ABa

75,6 Bb
77,6 Bb
83,4 ABa
90,3 Aa

63,3 Bc
82,6 Ab
83,8 Aa
83,4 Aab

47,0 Bd
57,0 Bc
71,3 Aab
76,8 Ab

43,0 Bd
46,0 Bd
60,7 Ab
67,6 Ab

88,7 a

81,7 ab

78,3 b

63,0 c

54,3 d

* Povprečja označena z enako črko znotraj povprečij za VO (navpično A, B, C,…) ali znotraj povprečij za delež poškropljene
površine (horizontalno a, b, c,…) se ne razlikujejo med seboj glede na rezultate Tukey HSD testa (α= 0,05).

Rezultati statistične analize za faktorski poskus kažejo, da so vsi trije preučevani
dejavniki imeli značilen vpliv na delež rastlin, ki so po škropljenju s herbicidi uspele
oblikovati seme. Največji vpliv na te rastline je imel delež s herbicidom poškropljene
listne površine. Statistično značilna je bila tudi interakcija med vrsto herbicida in višino
odkosa ter med vrsto herbicida in deležem poškropljene površine listov.
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4.2 Rezultati glede števila oblikovanih semen na rastlino
Preglednica 2 prikazuje število semen, ki jih je oblikovala posamezna rastlina ambrozije
glede na vrsto herbicida, velikost rastlin ambrozije ob odkosu in delež s herbicidom
poškropljene listne površine. Podatki o številu oblikovanih semen kažejo podoben
rezultat kot podatki o deležu rastlin, ki so po uporabi herbicida uspele oblikovati seme,
vendar vseeno v nekoliko drugačni luči. Vidi se, ali so rastline oblikovale le nekaj semen
in so bile popolnoma oslabele, ali pa so se po uporabi herbicida dobro obnovile in uspele
oblikovati veliko semen. Iz preglednice 2 je razvidno, da je glede na skupno povprečje
gledano na višino odkosa in delež poškropljene listne površine najboljši rezultat pokazal
pripravek Boom efekt. Tukaj je bilo v povprečju oblikovanih le 53 semen na rastlino. To
ni veliko, vendar kaže na to, da semenitve nismo uspeli v popolnosti preprečiti. Najslabši
rezultat je pokazal pripravek Basagran, saj je bilo pri njem ugotovljenih v povprečju kar
130 semen na rastlino. Na drugem mestu je bil pripravek Banvel, kjer je bilo oblikovanih
56 semen na rastlino, pri pripravku Harmony pa je bilo oblikovanih 59 semen v
povprečju.
Primerjava povprečnih učinkovitosti med rastlinami z omočenimi različnimi deleži
površine listov preostalih po košnji kaže, da je pri pripravku Boom efekt s povečanjem
stopnje omočenosti listov število oblikovanih semen padlo iz 71 na 35 semen, pri
pripravku Harmony iz 73 na 45 semen, pri pripravku Banvel iz 69 na 40 semen in pri
pripravku Basagran iz 158 na 99 semen. Glede na podatke lahko vidimo, da nikjer nismo
dosegli popolne preprečitve oblikovanja semen. Le pri določenih rastlinah nam je uspelo
bistveno znižati število semen.
Glede na višino rastlin ambrozije ob odkosu (od 20 do 80 cm) se je število oblikovanih
semen bistveno povečalo, pri pripravku Boom efekt iz 31 na 69 semen, pri pripravku
Harmony iz 47 na 86 semen, pri pripravku Banvel iz 42 na 75 semen in pri pripravku
Basagran iz 96 na 178 semen.
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Glede na zmanjšanje števila oblikovanih semen je bil najboljši rezultat dosežen pri
pripravku Boom efekt za 20 cm visoke porezane rastline, padec je bil za 64 semen, iz 72
na 8 semen. Najboljši rezultat pri pripravku Boom efekt (8 semen) pa je bil ugotovljen pri
20 cm visoko porezanih rastlinah pri 100 % deležu poškropljene listne površine. Pri
pripravku Harmony je bil glede na zmanjšanje najboljši rezultat dosežen za 20 cm visoke
porezane rastline, padec je bil za 32 semen, iz 61 na 29 semen. Najboljši rezultat pri
pripravku Harmony (20 semen) je bil dosežen za 35 cm visoke porezane rastline pri 85 %
deležu poškropljene listne površine. Pri pripravku Banvel je bil glede na zmanjšanje
najboljši rezultat dosežen za 20 cm visoke porezane rastline, padec je bil za 48 semen, iz
66 na 18 semen. Najboljši rezultat pri pripravku Banvel (18 semen) je bil dosežen za 20
cm visoke porezane rastline pri 100 % deležu poškropljene listne površine. Pri pripravku
Basagran je bil glede na zmanjšanje najboljši rezultat dosežen za 20 cm visoke porezane
rastline, padec je bil za 90 semen, iz 144 na 54. Pri pripravku Basagran (54 semen) je bil
najboljši rezultat ugotovljen za 20 cm visoke porezane rastline pri 100 % deležu
poškropljene listne površine.
Glede na skupno povprečje je bil najboljši rezultat dosežen za 20 cm visoke porezane
rastline, 54 semen. Glede na posamezno povprečje je bil največji padec za 20 cm visoke
porezane rastline za 59 semen, iz 86 na 27 semen. Najboljši rezultat je bil za 20 cm
visoke porezane rastline pri 100 % deležu poškropljene listne površine, 27 semen.
Pri vseh uporabljenih herbicidih skupaj je bil najboljši rezultat dosežen za 100 % delež
poškropljene listne površine. Število semen se je v povprečju zmanjšalo iz 93 na 55
semen. Z večanjem deleža poškropljene listne površine se je zmanjšala produkcija semen.
Z večanjem višin rastlin ob odkosu pa se je produkcija semen povečala. Tudi ti dve
ugotovitve sta skladni z našimi hipotezami.
Pri podatkih za kontrolne rastline, ki niso bile poškropljene, lahko vidimo, da je število
oblikovanih semen zelo veliko. Ti podatki so 360 semen za 20 cm visoke porezane
rastline, 324 semen za 35 cm visoke porezane rastline, 340 semen za 50 cm visoke
porezane rastline, 245 semen za 80 cm visoke porezane rastline in 433 semen za rastline
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brez odkosa. Če primerjamo podatke za kontrolne rastline s podatki za rastline
poškropljene s herbicidi, vidimo, da so razlike velike.

Preglednica 2: Število semen, ki so jih v povprečju oblikovale posamezne rastline

Višina ob
Delež poškropljene listne površine:
odkosu VO: 10 %
35 %
60%
Boom efekt 4 l/ha
72 Aa
47 Bb
16 Cc
20 cm
66 Aa
58 ABa
58 Ba
35 cm
69 Aa
65 ABa
67 ABab
50 cm
76 Aab
73 Aab
81 Aa
80 cm
71 a
61 ab
55 bc
Povprečje:
Harmony 15 g/ha
61 Ba
52 Cab
35 Bab
20 cm
56 Ba
39 BCab
58 ABa
35 cm
75 ABa
70 ABab
72 ABab
50 cm
98 Aa
92 Aab
91 Aab
80 cm
73 a
63 ab
64 ab
Povprečje:
Banvel 480 0,8 l/ha
66 Aa
49 Bb
40 Babc
20 cm
61 Ba
48 Bab
58 ABa
35 cm
72 Aa
67 ABab
69 ABa
50 cm
75 Aab
83 Aa
86 Aa
80 cm
69 a
62 a
63 a
Povprečje:
Basagran 600 2 l/ha
144 Ba
118 Bab
92 Cab
20 cm
134 Ba
112 Ba
133 Ba
35 cm
164 Aa
153 ABa
158 ABa
50 cm
190 Aa
192 Aa
194 Aa
80 cm
158 a
144 a
144 a
Povprečje:
Pov. VO:
20 cm
35 cm
50 cm
80 cm
Pov. vsi
herbicidi:

85 %

100 %

Povprečje:

13 Bc
54 Aa
54 Ab
59 Aab
45 cd

8 Bc
25 Bb
54 Ab
55 Ab
35 d

31 C
52 B
62 AB
69 A
53 B

59 ABab
20 Cb
56 Bbc
72 Ab
52 bc

29 Cb
25 Cb
48 Bc
76 Aab
45 c

47 C
40 C
64 B
86 A
59 B

37 Bbc
36 Bab
55 Abc
64 Ab
48 b

18 Bc
25 Bb
51 Ac
66 Ab
40 b

42 C
46 C
63 B
75 A
56 B

73 Bb
73 Bb
129 ABab
153 Ab
107 b

54 Cc
67 Cb
116 Bb
159 Ab
99 b

96 B
104 B
144 AB
178 A
130 A
54 C
60 C
83 B
102 A

86 ABa
79 Ba
95 Aa
110 Aa

67 Bb
64 Bab
89 ABa
110 Aa

46 Cbc
77 Ba
91 ABa
113 Aa

45 Bbc
46 Bb
74 Ab
87 Ab

27 Cc
36 Cb
67 Bb
89 Ab

93 a

82 b

82 b

63 c

55 d

* Povprečja označena z enako črko znotraj povprečij za VO (navpično A, B, C,…) ali znotraj povprečij za delež poškropljene
površine (horizontalno a, b, c,…) se ne razlikujejo med seboj glede na rezultate Tukey HSD testa (α= 0,05).

Pri statistični analizi faktorskega poskusa so imeli vsi trije preučevani dejavniki značilen
vpliv na število semen, ki jih je oblikovala posamezna rastlina ambrozije, poškropljena s
herbicidi. Največji vpliv na število semen je imela vrsta herbicida. Statistično značilni pa
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sta bili tudi interakciji med vrsto herbicida in višino odkosa, interakcija med vrsto
herbicida in deležem poškropljene listne površine ter interakcija med višino odkosa in
deležem poškropljene listne površine. Vidi se, da so interakcije pri različnih herbicidih
različne.
4.3 Rezultati glede učinkovitosti herbicidov
Preglednica 3 prikazuje stopnjo učinkovitosti herbicidov (%) v odvisnosti od vrste
herbicida, velikosti rastlin ambrozije ob odkosu in deleža s herbicidom poškropljene
listne površine. Iz preglednice 3 vidimo, da je glede na skupno povprečje gledano na
delež poškropljene listne površine in višino odkosa najboljši rezultat pokazal pripravek
Boom efekt. Učinkovitost herbicida je bila v povprečju 48,2 %. To kaže na to, da tudi pri
uporabi neselektivnega sistemično delujočega herbicida nismo uspeli v popolnosti zatreti
ambrozije. Povprečje je relativno nizko predvsem zaradi slabega rezultata pri škropljenju
rastlin v višjih stadijih. Vzrok je pri vseh herbicidih enak. Listi, ki po odkosu ostanejo na
rastlini, so stari in imajo nizko sposobnost za vsrkanje herbicida. Tako pride v rastlino
premalo herbicida in rastlina ne propade.
Najslabšo učinkovitost herbicida smo ugotovili pri pripravku Basagran, zgolj 28 %.
Učinkovitost pripravka Banvel je bila takoj za učinkovitostjo pripravka Boom efekt, 44,2
%. Učinkovitost pripravka Harmony pa je bila nekoliko večja od učinkovitosti pripravka
Basagran, 31,3 %.
Pri posameznih povprečjih se je glede na delež poškropljene listne površine (od 10 do
100 %) učinkovitost pri pripravku Boom efekt izboljšala, in sicer iz 26,4 % na 65,1 %, pri
pripravku Harmony je narasla iz 11,9 % na 49,6 %, pri pripravku Banvel iz 27,7 % na 59
% in pri pripravku Basagran iz 11 % na 50,3 %.
Glede na višino rastlin ob odkosu se je učinkovitost zmanjšala, pri pripravku Boom efekt
iz 75,5 % na 21 %, pri pripravku Harmony iz 38,2 % na 12,1 %, pri pripravku Banvel iz
61,2 % na 21,3 % in pri pripravku Basagran iz 44,3 % na samo 8,8 %.
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Pri pripravku Boom efekt se je učinkovitost najbolj povečala pri 35 cm visokih odrezanih
rastlinah. Povečala se je za 55,4 %, iz 27,9 % na 83,3 %. Najboljšo učinkovitost pri
pripravku Boom efekt pa smo dosegli pri 20 cm visokih porezanih rastlinah in 100 %
deležu poškropljene listne površine, 93,9 %.
Pri pripravku Harmony se je učinkovitost najbolj povečala pri 50 cm visokih porezanih
rastlinah. Povečala se je za 48,9 %, iz 3,9 % na 52,8 %. Najboljša učinkovitost pri
pripravku Harmony pa je bila ugotovljena pri 35 cm visokih porezanih rastlinah in 100 %
deležu poškropljene listne površine, 66,7 %. Pri pripravku Banvel se je učinkovitost
najbolj povečala pri 35 cm visokih porezanih rastlinah. Povečala se je za 47,5 %, iz 36,5
% na 84 %. Najboljšo učinkovitost pri pripravku Banvel smo ugotovili pri 35 cm visokih
porezanih rastlinah in 100 % deležu poškropljene listne površine, 84 %. Pri pripravku
Basagran se je učinkovitost najbolj povečala pri 20 cm visokih porezanih rastlinah.
Povečala se je za 55,9 %, iz 21,4 % na 77,3 %. Najboljšo učinkovitost pri pripravku
Basagran smo zabeležili pri 20 cm visokih porezanih rastlinah in 100 % deležu
poškropljene listne površine, 77,3 %.
Glede na skupno povprečje je bila najvišja učinkovitost herbicidov pri 20 cm porezanih
visokih rastlinah, 54,8 %. Glede na posamezna povprečja se je učinkovitost najbolj
izboljšala pri 35 cm visokih porezanih rastlinah, za 47,5 %, iz 26,3 % na 73,8 %.
Največja učinkovitost je bila ugotovljena pri 20 cm visokih porezanih rastlinah in 100 %
deležu poškropljene listne površine, 75,3 %. Pri vseh herbicidih skupaj je bila
ugotovljena najboljša učinkovitost pri 100 % deležu poškropljene listne površine. V
povprečju se je učinkovitost povečala iz 19,2 % na 56 %. Učinkovitost se je večala z
večanjem deleža poškropljene listne površine, zmanjševala pa z večanjem višine rastlin
ob odkosu. Z nobenim herbicidom pa nismo dosegli 100 % učinkovitosti.
Iz podatkov za kontrolne rastline, ki niso bile porezane, ampak le v celoti poškropljene s
herbicidi, je razvidno, da je najboljšo učinkovitost dosegel pripravek Boom efekt. Sledil
mu je pripravek Banvel, nato pripravek Harmony, najslabšo učinkovitost pa smo
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ugotovili pri pripravku Basagran. Vsi štirje herbicidi so v povprečju pri kontrolnih
rastlinah dosegli največjo učinkovitost pri 20 cm visokih rastlinah.
Rezultati za kontrolne rastline za pripravek Boom efekt so 100 % učinkoviti pri 20 cm
visokih rastlinah, 100 % učinkoviti pri 35 cm visokih rastlinah, 100 % učinkoviti pri 50
cm visokih rastlinah in 96 % učinkoviti pri 80 cm visokih rastlinah. Rezultati za
pripravek Harmony so 97 % učinkoviti pri 20 cm visokih rastlinah, 90 % učinkoviti pri
35 cm visokih rastlinah, 73 % učinkoviti pri 50 cm visokih rastlinah in 48 % učinkoviti
pri 80 cm visokih rastlinah. Pri pripravku Banvel smo ugotovili 98 % učinkovitost pri 20
cm visokih rastlinah, 96 % učinkovitost pri 35 cm visokih rastlinah, 72 % učinkovitost pri
50 cm visokih rastlinah in 64 % učinkovitost pri 80 cm visokih rastlinah. Rezultati za
pripravek Basagran so 94 % učinkoviti pri 20 cm visokih rastlinah, 88 % učinkoviti pri
35 cm visokih rastlinah, 63 % učinkoviti pri 50 cm visokih rastlinah in 41 % učinkoviti
pri 80 cm visokih rastlinah.
Iz slike 5 je razvidno, da se število aktivnih listov manjša z višino rastlin ob odkosu.
Višje, kot so rastline ob odkosu, manjše je število aktivnih listov. Z višanjem rastlin ob
odkosu se začnejo spodnji listi starati. To pomeni, da starejše, kot so rastline in večje ob
odkosu, manj je aktivnih listov, skozi katere bi lahko vstopil herbicid. Pri tem se pojavi
težava, saj pri 80 cm visokih porezanih rastlinah ni več aktivnih listov, skozi katere bi
lahko vstopil herbicid.
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Preglednica 3: Stopnja učinkovitosti delovanja herbicidov (%)

Višina ob
Delež poškropljene listne površine:
odkosu VO: 10 %
35 %
60%
Boom efekt 4 l/ha
51,7 A
68,6 A
79,7 A
20 cm
27,9 B
49,8 AB
57,3 A
35 cm
15,8 B
31,5 BC
48,2 AB
50 cm
10,0 B
18,1 C
18,9 B
80 cm
26,4 d
42,0 c
51,1 bc
Povprečje:
Harmony 15 g/ha
18,2 Ab
27,0 ABb
37,5 Aab
20 cm
21,5 Ac
41,8 Abc
47,6 Aab
35 cm
3,9 Bb
11,3 Bb
29,3 ABab
50 cm
4,1 Bb
9,4 Bab
12,3 Bab
80 cm
11,9 d
22,4 cd
31,7 bc
Povprečje:
Banvel 480 0,8 l/ha
40,9 Ac
54,6 Abc
66,5 Aab
20 cm
36,5 ABd
50,4 Acd
65,4 Abc
35 cm
20,9 BCb
23,3 Bab
29,7 Bab
50 cm
12,3 Cb
17,9 Bab
19,3 Bab
80 cm
27,7 d
36,5 cd
45,2 c
Povprečje:
Basagran 600 2 l/ha
21,4 Ac
32,3 Abc
41,1 Ab
20 cm
19,2 Ac
34,7 Abc
44,2 Aab
35 cm
3,4 Bb
7,3 Bb
14,4 Bab
50 cm
0,0 Bb
1,1 Cb
1,6 Cb
80 cm
11,0 d
18,8 cd
25,3 c
Povprečje:
Pov. VO:
20 cm
35 cm
50 cm
80 cm
Pov. vsi
herbicidi:

85 %

100 %

Povprečje:

83,5 A
67,4 A
46,4 B
27,7 B
56,2 ab

93,9 A
83,3 A
52,8 B
30,4 C
65,1 a

75,5 A
57,2 B
38,9 C
21,0 D
48,2 A

50,2 Aa
53,5 Aab
46,4 Aa
14,3 Bab
41,1 ab

58,4 Aa
66,7 Aa
52,8 Aa
20,5 Ba
49,6 a

38,2 B
46,2 A
28,7 C
12,1 D
31,3 C

72,5 Aa
76,9 Aab
35,1 Bab
26,8 Ba
52,8 ab

71,5 Aab
84,0 Aa
50,0 Ba
30,4 Ca
59,0 a

61,2 A
62,6 A
31,8 B
21,3 B
44,2 B

49,6 Ab
50,9 Aab
24,6 Bab
12,8 Bb
34,5 b

77,3 Aa
61,3 Aa
34,4 Ba
28,3 Ba
50,3 a

44,3 A
42,1 A
16,8 B
8,8 C
28,0 C
54,8 A
52,0 A
29,1 B
15,8 C

33,1 Ad
26,3 Ad
11,0 Bd
6,6 Bc

45,6 Acd
44,2 Ac
18,4 Bcd
11,6 Cc

56,2 Abc
53,6 Abc
30,4 Bbc
13,0 Cbc

63,9 Aab
62,2 Aab
38,1 Bab
20,4 Bab

75,3 Aa
73,8 Aa
47,5 Ba
27,4 Ca

19,2 a

29,9 b

38,3 c

46,2 d

56,0 e

* Povprečja označena z enako črko znotraj povprečij za VO (navpično A, B, C,…) ali znotraj povprečij za delež poškropljene
površine (horizontalno a, b, c,…) se ne razlikujejo med seboj glede na rezultate Tukey HSD testa (α= 0,05).
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Slika 5: Primerjava listne površine, ki ostane po rezi pri rastlinah z različno izhodiščno višino.
Vidimo lahko, da pri 80 cm visokih rastlinah skoraj ni več aktivnih listov, skozi katere bi
lahko herbicid vstopil.

Statistična analiza faktorskega poskusa je pokazala, da so imeli vsi trije preučevani
dejavniki statistično značilen vpliv na učinkovitost herbicidov. Največji vpliv na
učinkovitost herbicidov je imela višina rastline ob odkosu. Statistično značilni sta bili
tudi interakcija med vrsto herbicida in višino rastlin ob odkosu ter interakcija med višino
rastlin ob odkosu in deležem omočene listne površine.

Kranjc A. Učinkovitost delovanja herbicidov na pokošene rastline p. ambrozije (A. artemisiifolia L.)

30

Mag. delo, Maribor, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 2014

5 SKLEPI

Sistem sočasne košnje in uporabe herbicida za zatiranje ambrozije je glede na naše
rezultate pri poskusu lahko uspešen, vendar pod določenimi pogoji. Ta sistem bi lahko
uspešno uporabljali pri vzdrževanju obcestnih robov. Glede na naše ugotovitve bi ta
sistem pripomogel k varčevanju, saj bi se s tem zmanjšalo število uporab kosilnih strojev
na sezono. S tovrstnim sistemom bi bilo mogoče istočasno pospešiti tudi rast obcestnih
združb rastlin, ki so bolj odporne na širjenje populacije ambrozije, saj bi se lahko
konkurenčno rastje po uporabi selektivnih herbicidov bolje obnavljalo. V primeru, ko
uporabimo pripravek na podlagi glifosata, pa je obnova počasna in to daje prednost
ambroziji, ki nima konkurence.
Rastline, ki jih porežemo in poškropimo s herbicidi v poznih razvojnih fazah, oblikujejo
več semen kot rastline, ki jih porežemo v zgodnjih razvojnih fazah. Vemo, da lahko zelo
uspešno preprečimo produkcijo semen, če prestavimo prvo košnjo čim bliže začetku
cvetenja ambrozije. Vendar se pri tem pojavi težava, saj obcestni vzdrževalci ne morejo
začeti prvič kositi tako pozno v sezoni. Kositi morajo že mnogo prej, saj so pravila za
varnost v prometu povezana z vidljivostjo v prometni infrastrukturi.
Razlaga za zmanjšanje učinkovitosti herbicida pri višjem razvojnem stadiju rastlin je v
deležu aktivne listne površine, ki preostane po košnji. Ta delež se zmanjšuje s starostjo
rastline. Ko smo porezali 80 cm visoke rastline na višino 5 cm, so ostali le spodnji listi, ki
so močno zasenčeni in fiziološko postarani. Ti listi so imeli nizko sposobnost absorpcije
herbicida. To pomeni, da moramo pri starejših rastlinah poškropiti večji relativni delež
listne površine, ki ostane po košnji, če želimo, da bo herbicid ustrezno deloval.
Če želimo doseči več kot 90 % učinkovitost herbicida, moramo pri pripravkih na podlagi
glifosata pri 20 cm visokih porezanih rastlinah omočiti vsaj 20 % delež listne površine,
preostale po košnji, in pri 60 cm visokih porezanih rastlinah vsaj 30 % delež listne
površine, preostale po košnji. Pri pripravkih na podlagi snovi dikamba in tifensulfuron
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moramo za tako visoko učinkovitost omočiti dvakrat večji delež listne površine. To je
vsaj 40 % delež listne površine pri 20 cm visokih porezanih rastlinah in vsaj 60 % delež
listne površine pri 60 cm visokih porezanih rastlinah.
Pripravki na podlagi bentazona niso primerni za sočasen sistem košnje in zatiranja
ambrozije ob uporabi herbicida. Preostala listna površina po košnji ni v nobenem od
preučevanih postopkov dovolj velika, da bi zagotovila dovolj visoko učinkovitost
herbicida. Snov bentazon očitno ne poškoduje dovolj spečih brstov, da ti po propadu
listja ne bi odgnali.
Glede na rezultate našega poskusa smo prišli do zaključka, da so pripravki na podlagi
glifosata najbolj primerni za sočasen sistem zatiranja ambrozije (košnja in aplikacija
herbicida), vendar ob pogoju, da uporabimo dovolj visoke koncentracije in da opravimo
košnjo v času, ko rastline ne presežejo 60 cm. Glifosat je primeren za uporabo
neposredno ob robu cestišča (prvih 50 cm). Pri pripravkih na podlagi dikambe in
tifensulfurona je učinkovito zatiranje po tem sistemu možno, vendar morajo biti rastline
ambrozije ob košnji visoke največ med 20 in 40 cm. Dobra stran teh dveh aktivnih snovi
je, da ne zatreta konkurenčnega rastja v popolnosti, kar povzroči, da ima ambrozija slabše
možnosti za naknadni pozni vznik. Ti dve aktivni snovi bi bili zato primerni za zatiranje
ambrozije v širšem pasu ob cestah, kjer si ne želimo popolnega uničenja vsega rastja.
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