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1. Indledning
Bynke-ambrosie (Ambrosia artemisiifolia)

Den skadelige påvirkning af bynke-ambro-

har spredt sig fra Nordamerika til de tem-

sie på menneskers sundhed er ikke begræn

porære zoner i Europa samt i dele af Asien

set til områder, hvor planten har etableret

og Australien, hvor den er en af de væsent-

sig. Bynke-ambrosie kan forårsage allergi

ligste årsager til pollen induceret allergi

over lange afstande fra voksestedet gen-

(høfeber). Den fortsatte spredning af

nem vindspredning af den meget store

bynke-ambrosie er et stigende problem i

produktion af lette pollen.

Europa ikke mindst i forhold til dens sygdomsfremkaldende virkning men også som

For at forhindre yderligere spredning af

markukrudt og invasiv art. Omkostninger

bynke-ambrosie er det nødvendigt med en

som følge af spredningen af bynke-ambro-

samlet strategi baseret på de bedste be-

sie er i størrelsesordenen flere hundrede

kæmpelsesmetoder. En vellykket bekæm-

millioner euro.

pelse skal foretages på alle niveauer, dvs.
sammen med den enkelte lodsejer og på

Andre arter af slægten ambrosie, først og

lokalt, nationalt og internationalt plan.

fremmest trefliget ambrosie (A. trifida) og
krybende ambrosie (A. coronopifolia), har

Der er i de europæiske lande, hvor den er

spredt sig til Europa sammen med bynke-

udbredt, en generel erkendelse af bynke-

ambrosie. De er ligeledes allergifremkalden-

ambrosie som problem, men indsatsen for

de. Trefliget og krybende ambrosie spreder

at bekæmpe planten varierer fra land til

sig som besværligt ukrudt i en del af deres

land. I Schweiz, hvor den er under begyn-

hjemmehørende område i Amerika, men de

dende spredning, skal den bekæmpes iht.

er relativ sjældne i de fleste dele af Europa.

gældende lovgivning1. Tilsvarende er lodsejerne i Ungarn retsligt forpligtet til at

Bynke-ambrosie har spredt sig med stigen
de hastigheden siden 1990’erne og hastigheden forventes fortsat at øges. Store
bevoksninger af bynke-ambrosie i den
centrale del af Europa (Ungarn, Frankrig,
Italien og Kroatien) kan føre til yderligere
spredning i Europa. En voksende global
samhandel er med til at øge risikoen for
spredning af bynke-ambrosie og andre
invasive arter til nye voksesteder. Ændringer i landbrugsdriften med udlægning af
større arealer til brak og ophørt drift er
sammen med stigende udlæg af arealer til
boligbyggeri, veje og andre tekniske
anlæg med til at øge arealet af egnede
voksesteder for bynke-ambrosie. Skiftende
klima og måske stigende tilpasning til det
lokale klima i Europa har ført til en udvidelse af bynke-ambrosies potentielle
Ambrosia artemisiifolia. Mario Lešnik

udbredelsesområde.
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1. Indledning

A. artemisiifolia. Mario Lešnik
forhindre, at bynke-ambrosie blomstrer2. I

ejere samt private og offentlige virksom-

andre europæiske lande, f.eks. Tyskland og

heder entreprenører, producenter og for-

Østrig, er bekæmpelsen baseret på anbe-

handlere af fuglefrø og landbrugsprodukter

falinger, og således frivillig. I Italien og

m.fl.) videnskabeligt baserede, men enkle

Frankrig, hvor bynke-ambrosie regionalt er

og praktiske metoder til at forhindre

vidt udbredt, er der heller ikke nogen form

spredning af bynke-ambrosie, og reducere

for lovmæssig støtte til bekæmpelsen.

den, hvor den er etableret.

Projektet Strategies for Ambrosia control

Kilder

har givet ny viden om bynke-ambrosies

1. Bohren C., Delabays N., Mermillod C. 2008:

økologi og effektiviteten af forskellige

Ambrosia control and legal regulation in

bekæmpelsesmetoder. Denne viden ligger

Switzerland. Proc. First International

til grund for formuleringen af ”Bedste

Ragweed Conference in Budapest, Hungary,

bekæmpelsesstrategi” (se kap. 9).

September 2008.

Formålet med denne publikation om fore-

2. Dancza, I., Géllert, G., Pécsi, P.L. 2008:

byggelse og bekæmpelse af bynke-ambro-

Spread and control measures against

sie er, at give de mange private og offent-

common ragweed in Hungary. Proc. First

lige aktører (europæiske myndigheder,

International Ragweed Conference in

park- og naturforvaltere, private lods-

Budapest, Hungary, September 2008.
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2. Naturlig forekomst og udbredelse i Europa
Ambrosie slægten består af omkring 40

arealet med nye afgrøder (f.eks. solsikke

arter, hvoraf de fleste er hjemmehørende i

og majs), intensiveret og selektiv ukrudts-

Nordamerika. Kun en enkelt art, Ambrosia

bekæmpelse samt skift fra fast husdyrgød-

maritima menes at være hjemmehørende i

ning til gylle, der sammen med ændringer

Europa med Middelhavsområdet som det

i landbrugspolitikken med omfattende

oprindelige udbredelsesområde. Bynke-

braklægning og marginalisering synes at

ambrosie blev indført til Europa sammen

stimulere udbredelsen af bynke-ambrosie.

med andre ambrosie arter i det 19.
århundrede.

Fuglefrø forurenet med frø af bynke-ambrosie har de seneste år været en væsent-

Bynke-ambrosie

lig spredningsvektor til boligområder i

Bynke-ambrosie er den mest udbredte

Europa. Endelig har den stigende tempera-

ambrosie art i Europa og på verdens plan.

tur og andre klimaforandringer optimeret

Ifølge botaniske optegnelser blev der

vækstbetingelserne for bynke-ambrosie.

registreret enkelt fund af den i mange
lande i Europa i 1860’erne, men den

Den nuværende udbredelse Europa

egentlige spredning, den efterfølgende

Bynke-ambrosie er især udbredt i Øst- og

naturalisering og etablering som invasiv

Centraleuropa. I Ungarn er den udbredt på

art startede først for 20 til 25 år siden.

næsten 80 % af landbrugsjorden, og den
er blevet den vigtigste ukrudtsart i land-

Import af forskellige landbrugsprodukter

bruget i løbet af de seneste 20 år2. I

forurenet med frø af bynke-ambrosie an-

Kroatien er bynke-ambrosie særlig udbredt

tages at have været den vigtigste spred-

i regionen Slavonien, hvor den betragtes

ningsvej fra Nordamerika og Canada til

som et skadeligt ukrudt3. Den har spredt

Europa.

sig fra Sydungarn og Østkroatien til
Serbien, hvor det nu er den dominerende

Indtil 1970erne optrådte bynke-ambrosie

ukrudtsart i afgrøder med sojabønner og

som en ukrudtsart blandt mange på

solsikke. I Frankrig breder bynke-ambrosie

landbrugsarealer i dele af Europa, men nu

sig fra stærkt angrebne områder i Rhône-

er den vidt udbredt i adskillige lande. Der

dalen og Bourgogne mod de nordvestlige

er en række årsager til denne udvikling.

dele af landet1. I Italien er det hovedsage-

Der er sket ændringer i den overordnede

ligt Lombardiet i Po-dalen, der er stærkt

landbrugsstruktur, herunder udvidelse af

angrebet.

Spredning af bynke-ambrosie i Frankrig
En undersøgelse, baseret på oplysninger fra franske herbarier, udført af INRA i Dijon, har kortlagt
starten på spredningen af bynke-ambrosie i Frankring1.
Bynke-ambrosie blev oprindeligt dyrket i nogle få botaniske haver helt tilbage i det 18. århundrede.
Men det første registrerede fund af vildtlevende planter stammer fra 1863 på en mark i Departement Allier i Frankrig. Planten formodes at være blevet spredt dertil via en sending af rødkløver
frø fra Nordamerika. Efterfølgende er bynke-ambrosie blevet spredt til flere lokaliteter i Frankrig
ad forskellige veje, herunder gennem importeret, nordamerikansk foder til brug for militærets
heste under første verdenskrig. Der er beskrivelser af forekomster af bynke-ambrosie fra forskellige importhavne og lokaliteter, hvor tropperne opholdt sig.
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2. Naturlig forekomst og udbredelse i Europa

Der er registreret mange små forekomster

til, at bynke-ambrosie endnu ikke er fuldt

i Belgien, Tjekkiet, Østrig, Slovenien, Tysk-

etableret i disse lande. Længere mod nord

land, Schweiz og andre lande. Det er

forekommer bynke-ambrosie kun lokalt,

primært i bynære områder, og det lader

som lejlighedsvis introduktion med fugle-

Fordeling af ambrosie pollen 2008. EAN (European Aeroallergen Network https://ean.polleninfo.eu/Ean) og epi (European Pollen Information http://www.polleninfo.org).
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2. Naturlig forekomst og udbredelse i Europa

nd

frø eller foder Tilsyneladende er der endnu

north-eastern Croatia. Proc. 2

ikke etableret selvstændige bæredygtige

Symposium Intractable Weeds and Plant

bestande dér.

Invaders, Osijek, 66.

International

Kilder

Links

1. Chauvel, B., Dessaint, F., Cardinal-Legrand,

http://www.europe-aliens.org/pdf/Ambrosia_artemisiifolia.pdf

C., Bretagnolle, F., 2006: The historical
spread of Ambrosia artemisiifolia L. in France

http://www.ambroisie.info/pages/envahi.htm

from herbarium records, Journal of Biogeography, 33 (4), 665-673.

http://www.austroclim.at/fileadmin/user_upload/reports/StCl05C5.pdf

2. Kazinczi, G., Béres, I., Novák, R., Biró, K.,
Pathy, Z., 2008: Common Ragweed (Ambro-

http://www.ambrosia.ch/index.php?&idpage=64

sia artemisiifolia). A review with special
regards to the results in Hungary. Taxonomy,
origin and distribution, morphology, life cycle

http://www.international.inra.fr/press/the_com-

and reproduction strategy. Herbologia, 9,

mon_ragweed_1

55-91.
https://ean.polleninfo.eu/Ean
3. Stefanic, E., Rasic, S., Merdic, S., 2008:
http://www.polleninfo.org

Aerobiological and allergological impact of
ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in
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3. Identifikation
Slægten Ambrosie tilhører kurvblomstfami-

meter. Forgreningen starter ca. 2-4 cm.

lien (Asteraceae), som har blomsterne sam-

over jorden og kan omfatte mange side-

let i kurve. Bynke-ambrosie har aksfor-

grene. Solitært voksende individer er ofte

mede blomsterhoveder, der kun består af

kortere men med mere tæt forgrening.

hanblomster, mens hunblomsterne sidder
enkeltvis eller nogle få samlet i bladhjør-

Bladene er 4-10 cm lange, stilkede og 2

nerne under de hanlige blomsterstande .

gange fjersnitdelte med smalle afsnit. Bla-

1

dene er lysegrønne på over- og underside
Ambrosia artemisiifolia

med hvidlige nerver. De nederste blade

Bynke-ambrosie er en enårig urt, en the-

sidder modsatte, mens de øverste blade

rophyt (dvs. enårig plante som er karakte-

ofte sidder spredt, alternerende på ældre

riseret ved at danne en længe levende

planter. Stilken er rødlig og behåret med

frøbank). Den har en opret, forgrenet

en stængeldiameter på op til 2-4 cm ved

vækst, der kan nå en højde på op til 2

basis.

hanblomster

hunblomster

pollen

frø

blad

Ambrosia artemisiifolia. Jens Christian Schou
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3. Identifikation

A. artemisiifolia spire.

Ung bynke-ambrosie.

Mario Lešnik

Hans Peter Ravn

Hunblomsterne er uanselige og er placeret

tende skal. Frugten, der er en stenfrugt

enkeltvis eller nogle få sammen i hjørnerne

(achene), er 3-4 mm. lang med et enkelt

af de øverste blade. Hanblomster er grønne

frø pr. frugt. Planten dør, når frosten

og små (2-4 mm) samlet i akslignene

sætter ind.

blomsterhoveder i spidsen af de øverste
grene. Blomstringen finder sted i perioden

Kimbladene er stilkede. Både stilk og kim-

fra slutningen af juli til november (indtil

blade er grønne og ofte med lilla pletter.

det bliver frost) afhængigt af voksested og

Bladene er cirka 6 mm lange, skeformede

lokale klimaforhold. Bynke-ambrosie sæt-

eller næsten runde, noget fortykket og uden

ter mange frø, der hver er omgivet af en

synlige årer. De første par ægte blade har

karakteristisk træagtig, rødbrun beskyt-

den typiske bynke-ambrosie form.

Håret, rødlig stængel.

hunblomster i bladhjørner.

Rita Merete Buttenschøn

Mario Lešnik
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Nøgle til bestemmelse af bynke-ambrosie2
Stængel
Svar “ja” eller “nej” på følgende spørgsmål:
Er et tværsnit af stænglen rund?
Er stænglen håret?
Er stænglen massiv (ikke hul)?
		
Fortsæt til det næste sæt spørgsmål hvis svaret er ”ja” til alle de spørgsmål.
Hvis et eller flere svar er ”nej”, så er det nok ikke tale om en bynke-ambrosie. Se på listen over
arter, der kan forveksles med bynke-ambrosie.
Blad
Svar ”ja” eller ”nej” på følgende spørgsmål:
Er farven på over- og underside af bladet nogenlunde ens?
Er den centrale bladstreng bleg/hvidlig?
Er bladet opdelt i adskillige afsnit med delafsnit, der igen er opdelt næsten ind til bladstrengen?
Ender bladet i en fin spids?
Fortsæt til det næste sæt spørgsmål hvis svaret er ”ja” til alle de spørgsmål.
Hvis et eller flere svar er ”nej”, så er det nok ikke tale om en bynke-ambrosie. Se på listen over
arter, der kan forveksles med bynke-ambrosie.
Blomst
Svar ”ja” eller ”nej” på følgende spørgsmål:
Er der små, grønne, klokkeformede blomster samlet i aks i spidsen af de øverste grene?
Er der blege pletter eller gult pollenstøv på blomsterne?
Er der andre små blomsterlignende organer i hjørnerne af de øverste blade?
Hvis svaret er ”ja” til mindst to af det sidste sæt spørgsmål, og ja til alle de spørgsmål om stilk og
blade på planten er det sandsynligvis bynke-ambrosie.
Hvis to eller flere af spørgsmålene er ”nej”, så er det nok ikke en bynke-ambrosie. Se på listen
over de arter, der kan forveksles med bynke-ambrosie.

References
1. Basset, I.J., Crompton, C.W., 1975: The biology of Canadian weeds.11. Ambrosia artemisiifolia L.
and A. psilostachya DC. Canadian Journal of Plant Science, 55, 463- 476.
2. www.AMBROSIA.CH

12

4. Arter, der kan forveksles med
bynke-ambrosie
Blomstrende planter af bynke-ambrosie

Nogle bynkearter vokser de samme steder

har karakteristiske træk, der hjælper til at

som bynke-ambrosie. De ligner hinanden

kende dem fra andre arter, mens spirer og

og bliver ofte forvekslet. Bladene hos

små vegetative planter er mere vanskelige

bynke har nogenlunde samme opbygning

at kende. Især arter, der tilhører andre

og farve som bladene hos bynke-ambro-

slægter af kurvblomsterfamilien f.eks.

sie. Bynkearterne har han- og hunblom-

arter af bynke, brandbæger og tagetes

ster i samme blomsterstand (se beskrivel-

forveksles ofte med bynke-ambrosie. Men

se af bynke i appendiks), mens bynke-am-

også planter, der tilhører andre familier,

brosie har hanblomster i akslignende

især planter med fjersnitdelte blade, kan

blomsterstande og hunblomster siddende i

forveksles med ambrosie.

bladhjørner nedenunder hanblomsterne.

Ambrosia artemisiifolia.

Artemisia vulgaris.

Agroscope ACW

Frede Scheye
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4. Arter, der kan forveksles med bynke-ambrosie

Tabel 1 viser eksempler på arter, der har været forvekslet med bynke-ambrosie.
Tabel 1. Liste over arter, som har været forveksles med ambrosie fordelt på de levesteder, hvor de
er mest almindeligt forekommende. De fleste af arterne, findes på to eller flere af levestederne. En
nærmere beskrivelse af de listede arter findes i appendiks.
Markukrudt

Ruderater

Vejkanter

Hundepersille (Aethusa cynapium)
Grå-bynke (Artemisia vulgaris)
Fliget brøndsel (Bidens tripartita)
Læge-jordrøg (Fumaria officinalis)
Eng-brandbæger (Senecio jacobaea)

Hundepersille (Aethusa cynapium)
Opret amarant (Amaranthus
retroflexus)
Farve-gåseurt (Anthemis tinctoria)
Læge-jordrøg (Fumaria officinalis)
Honningurt (Phacelia tanacetifolia)
Gul reseda (Reseda lutea)

Farve-gåseurt (Anthemis tinctoria)
Grå-bynke (Artemisia vulgaris)
Gul reseda (Reseda lutea)
Kanadisk gyldenris (Solidago canadensis)
Sildig gyldenris (Solidago gigantean)
Rejnfan (Tanacetum vulgare)

Haver og parker

Naturområder

Alm. røllike (Achillea millefolium)
Honningurt (Phacelia tanacetifolia)
Fliget brøndsel (Bidens tripartita)
Smalbladet fløjlsblomst (Tagetes
Smalfliget brandbæger (Senecio
tenuifolia)
erucifolius)
Opret fløjlsblomst (Tagetes erecta)
Gul reseda (Reseda lutea)
Rosenkrave (Tanacetum cocciEng-brandbæger (Senecio
neum)
jacobaea)

Andre ambrosie arter, der kan for-

høj og vokser især på ruderater på fugtig

veksles med bynke-ambrosie

bund og langs vandløb, hvor den underti-

Andre Ambrosiearter er blevet spredt til

den danner monokulturer.

Europa sammen med bynke-ambrosie,
herunder trefliget ambrosie, (A. trifida) og
krybende ambrosie (A. coronopifolia). De
er begge allergifremkaldende og vokser
som ukrudt i en del af deres hjemmehørende område i Amerika. De er relativt
sjældne i størstedelen af Europa, men er
anførte som invasive i dele af Østeuropa.
Der er en række andre ambrosie arter,
som ligeledes er blevet spredt til Europa,
men som kun findes i et lille antal, herunder A. bidentata, A. aptera, A. polystachia
og A. tenuifolia. Én art A. maritime, er
hjemmehørende i Europa.
Ambrosia maritima
A. maritima er en enårig urt eller kortlivet
flerårig, der er hjemmehørende og vidt
udbredt i Middelhavsområdet. Den er rigt
forgrenet, gråhåret med findelte, duftende
blade. A. maritima dyrkes i dele af Afrika
til medicinske formål. Den bliver op til 1 m.

Ambrosia maritima. Mario Lešnik
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Ambrosia maritima. Mario Lešnik

Trefliget ambrosie
Trefliget ambrosie (A. trifida) er en etårig,
høj urteagtig plante, der kan blive 2 - 6
meter høj. Den er hjemmehørende i
Nordamerika med en naturlig udbredelse,
der nogenlunde svarer til bynke-ambrosie.
Den vokser først og fremmest på forstyrret jord på fugtig og frugtbar bund.
Trefliget ambrosie ligner bynke-ambrosie,
men de to arter har forskellig størrelse og
bladform. Kimbladene er mere end 2,5 cm
lange, omkring fire gange så lange som
kimbladene hos bynke-ambrosie. De første
rigtige blade er ikke så dybt delte, og de
efterfølgende blade er store og groft 3-lappede, modsat stillede. Trefliget ambrosie
er sjælden i det meste af Europa, men er
rapporteret som invasiv art i Rusland1.

Ambrosia trifida. Mario Lešnik
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Ambrosia trifida. Mario Lešnik

Krybende ambrosie
Krybende ambrosie (A. coronopifolia også
kaldet A. psilostachya) er en opret, flerårig, urteagtig plante, der kan blive op til
2,5 meter høj. Den er hjemmehørende i
Nordamerika med en udbredelse svarende
til trefliget ambrosie og bynke-ambrosie,
men den foretrækker mere tørre voksesteder. I modsætning til bynke- og trefliget
ambrosie kan krybende ambrosie formere
sig vegetativt fra rodudløbere. Den er
kendetegnet ved sin buskede og tætte
vækst. Bladene er fjersnitdelte med
uregelmæssigt tandede kanter. Krybende
ambrosie findes især på ruderater. Den er
sjælden i det meste af Europa, men er
rapporteret som invasiv art i Rusland1.
Kilder
Ambrosia coronopifolia. Mario Lešnik

1. http://www.nobanis.org.
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Bynke-ambrosie spirer om foråret (april) og

Bynke-ambrosie er en pionerart, der let

kan under gode vækstforhold vokse hurtigt

etablerer sig på voksesteder med blottet

i løbet af den unge fase. Vækstraten og

mineraljord eller sparsom vegetation.

plantens endelige højde, der varierer

Jordstrukturen synes ikke at spille en

mellem 30 cm til 2 m, er stærkt påvirket af

vigtig rolle i etableringsfasen, men tykkel-

voksestedet, bl.a. af temperatur, nærings-

sen af det organiske lag er omvendt

stoffer, vandforsyning og konkurrence fra

relateret til dens hyppighed. Den forekom-

andre planter. Bynke-ambrosie, der f.eks.

mer almindeligt på ruderater og vokseste-

vokser i kornmarker, kan forblive lille indtil

der, der er udsat for hyppige og omfatten-

afgrøden er høstet, og derefter begynde at

de forstyrrelser som følge af menneskelige

vokse, når den udsættes for lys . Den

aktiviteter, f.eks. vejrabatter og langs jern-

foretrækker fuld sol og lune voksesteder

baner og vandløb, i grusgrave, på bygge-

med næringsrig, neutral til let sur jord. Den

pladser, landbrugsarealer, samt i boligom-

kan klare sig på tør jordbund2.

råder i private haver og parker.

1

Gult pollenstøv. Hans Peter Ravn
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Ambrosie frø. Steve Hurst @ USDA-NRCS PLANTS Database
Bynke-ambrosie er en kort-dags plante,

brede og 3,5 mm lange, men med varie-

hvor blomstring udløses af en mørk periode

rende størrelse. Den gennemsnitlige vægt

på ca. 8 timer. I Centraleuropa blomstrer

i prøver af frø indsamlet fra forskellige

planterne normalt i perioden fra juli til

steder i Frankrig lå i intervallet 1,7 - 3,7

oktober, og frøene smides fra medio

mg3. Variationen i størrelsen af frugterne

august. Den forholdsvis sene blomstring

betragtes som en tilpasning til at kunne

og modning af frø begrænser udbredelsen

klare sig under forskellige forhold og til at

af planten til klimazoner med en lang

kunne etablere sig i forstyrrede levesteder.

vækstsæson. I løbet af de seneste 30 år

Mængden af frø varierer med den enkelte

har ændringen i temperaturen forlænget

plantes størrelse, hvor tæt planterne står

vækstsæsonen i Europa således f.eks. i

og voksestedet. Enligt voksende planter

Tyskland med 8-10 dage. Den forlængede

giver et langt højere frø antal end en høj

vækstsæson tillader bynke-ambrosie at

plantetæthed. Den gennemsnitlige produk-

udbrede sig yderligere mod nord og højere

tion af frø pr. plante er i størrelsesordenen

op i bjergene.

2500 frø. Antallet af frø varierede fra 346
til 6.114 i en undersøgelse af frø fra flere

Blomsterne er vindbestøvet og kan produ-

forskellige populationer i Frankrig3.

cere levedygtige frø ved selvbestøvning.
Dette betyder, at selv en enkelt isoleret

Stænglen af bynke-ambrosie knækker let,

plante er i stand til at starte en ny popula-

men den er tålsom overfor brud på stæn-

tion.

gel og fjernelse af topskud og blade. Den
har en stor genvækstkapacitet, som gør

Frøene falder til jorden direkte fra moder-

det muligt, at producere blomster og

planten, og de fleste frø lander i nærheden

levedygtige frø efter slåning eller andre

af moderplanten. Frugterne, der hver inde-

gentagne forstyrrelser i løbet af vækstsæ-

holder et enkelt frø, er omkring 2,5 mm

sonen.
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Frøbank og spireevne

Kilder

Frø af bynke-ambrosie skal igennem en

1. Bohren, C., 2006: Ambrosia artemisiifolia

dvale periode med en kuldepåvirkning før

L.- in Switzerland: concerted action to

de kan spirer. Spiringen starter om foråret,

prevent further spreading, Nachrichtenbl.

men kun en del af frøene spirer. Frøene

Deut. Pflanzenschutzd., 58 (11), 304-308.

kan spirer ved meget forskellig temperatur
fra 7 til 28 °C med et optimum på omkring

2. Wittenberg, R. (Ed.), 2005: An inventory of

15 °C. Det er formentlig lys, der får frøene

alien species and their threat to biodiversity

til at spire, da frø sjældent vil spire, hvis

and economy in Switzerland. CABI Bioscience

de er begravet dybere end 4 - 5 cm.

Switzerland Centre report to the Swiss

Spiring er hyppigst på helt lysåbne flader.

Agency for Environment, Forests and

Frøene kan forblive i en sekundær dvale i

Landscape.

mange år . Bynke-ambrosie er dermed
4

godt tilpasset til at overleve på steder, der

3. Fumanal, B., Chauvel, B., Bretagnolle, F.,

periodisk forstyrres. Selv om det er en

2007: Estimation of pollen and seed produc-

etårig plante, behøver den ikke at være i

tion of common ragweed in France. Ann

stand til at producere frø hvert år for at

Agric Environ Med, 2007, 14, 233-236.

overleve. Frø har vist sig at forblive
levedygtige og have en spiringsrate på 85

4. Baskin, J. M., Baskin, C. C., 1980: Ecophysi-

% efter at have været begravet i 20 år5. I

ology of secondary dormancy in seeds of

et andet forsøg viste frøene sig at være

Ambrosia Artemisiifolia. Ecology, 61, 475–

levedygtige efter 40 års nedgravning, men

480.

her var spiringsraten kun på 4 % .
6

5. Lewis, A.J., 1973: Ragweed Control Techniques: Effect on Old-Field Plant Populations,
Bulletin of the Torrey Botanical Club, 100 (6),
333-338.
6. Darlington, H.T., 1922: Dr. W. J. Beal´s seed
viability experiment. American Journal of
Botany, 9, 266-269.
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6. Frøspredning
Frø af bynke-ambrosie bliver spredt på

Spredning af bynke- ambrosie finder ofte

mange forskellige måder. Nogle af spred-

sted langs lineære strukturer som motor-

ningsmåderne er naturlige, men de fleste

veje, jernbaner og vandløb.

og vigtigste spredningsmåder er hjulpet på
vej af mennesket. De fleste frø falder til

Introduktionsveje

jorden tæt ved eller under moderplanten.

• Solsikkefrø

Nogle frø spredes af fugle eller med

• Fuglefrø

smeltevand og ad vandløb, da frugterne er

• Maskiner og andet udstyr

i stand til at flyde.

• Jord og grus
• Kompost

Spredningsveje

• Vandløb

Transport af forurenede frø af kløver, korn
og andre afgrøder har været en vigtig

Fuglefrø

spredningsvej fra Nordamerika til Europa.

Fuglefrø, og herunder især dem, der inde-

Forurenede solsikkeafgrøder og andre frø

holder solsikkefrø, er en af de vigtigste

afgrøder er stadig en væsentlig spred-

kilder til langdistance spredning af bynke-

ningsmåde. Derudover findes der en

ambrosie til nye lokaliteter. I en tysk un-

række andre spredningsveje.

dersøgelse fra 2008 af fuglefrø blev der

Frø af bynke-ambrosie og solsikke. Agroscope ACW
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Tabel 2. Antallet af prøver af fuglefrø med frø af bynke-ambrosie i en dansk undersøgelse fra 2007
og 20082.
Antal
prøver
totalt

Antal
prøver solsikke frø

Solsikkefrø
med
b-a frø

Antal
prøver
frøblanding

Frøblanding
med
b-a frø

Prøver i alt
med
b-a frø

%

2007

16

5

2

11

2008

20

9

6

11

6

8

50

8

14

70

fundet frø af bynke-ambrosie i 70 % af

På nuværende tidspunkt er der ingen EU-

prøverne. I 14 ud af 23 prøver (svarende

lovgivning, der sætter grænser for indhol-

til 61 %) med ambrosie frø, viste frøene

det af bynke-ambrosie frø i foder. Schweiz

sig at være spiredygtige efter udsåning om

har indført en maksimum grænseværdi på

foråret1. Tidligere undersøgelser i Schweiz

50 mg ambrosie frø pr. kg. foder, hvilket

og i Danmark fra 2007 og 2008 (se tabel

svarer til cirka 10 frø per kg. foder.

2) viste tilsvarende fund af forurenede
fuglefrø. Indholdet af ambrosiefrø variere-

Maskiner og andet udstyr

de fra 38 til 975 mg per kg fuglefrø i 2007.

Frø kan transporteres med maskiner, der

I 2008 blev der fundet op til 3,6 g ambro-

f.eks. anvendes til græsslåning på arealer

sie frø per kg fuglefrø. Det højeste indhold

med bynke-ambrosie eller med høstmaski-

på 3,6 g ambrosie frø blev fundet i en af

ner, der anvendes i afgrøder hvor bynke-

prøverne med solsikkefrø, svarende til ca.

ambrosie er en ukrudtsplante. Bynke-am-

700 frø per kg fuglefrø.

brosie rapporteres således at være blevet

Anlægsarbejde med transport af jord og blottet mineraljord er væsentlige spredningsveje for
bynke-ambrosie. Agroscope ACW
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spredt over landegrænsen mellem Schweiz

Kilder

og Frankrig til områder omkring Genève af

1. Alberternst, B., Nawrath, S., Klingenstein, F.,

mejetærskere, der var lejet fra Lyon

2006: Biologie, Verbreitung und Einschlep-

området.

pungswege von Ambrosia artemisiifolia in
Deutschland und Bewertung aus Naturschut-

Jord og grus

zsicht. Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschut-

Transport af jord mellem nabolande er

zd., 58 (11), 279–285.

almindelig praksis i dele af Europa, især
mellem Schweiz, Frankrig og Italien, hvor

2. Joergensen, J.S., 2008b: Rapport over

jord og andet materiale fra anlægsarbej-

undersøgelse af vildtfugle-blandinger for

der, der finder sted i grænseområder,

indhold af bynkeambrosie (Ambrosie

udveksles på tværs af grænserne med fare

artemisiifolia L.) – efterår/vinter 2008.

for sprednings af bynke-ambrosie til følge.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri. www.pdir.fvm.dk.

Kompost
Spredning af kompost med bynke-ambrosie

3. Fumanal, B., Chauvel, F., Sabatier, A.,

planter kan føre til, at overlevende frø spre-

Bretagnolle, F., 2007: Variability and Cryptic

des med komposten. Selv moderne kom-

Heteromorphism of Ambrosia artemisiifolia

postbehandlingsanlæg har ikke en tilstræk

Seeds: What Consequences for its Invasion

kelig høj temperatur til at give sikkerhed

in France? Ann. Botany, 100, 305-313.

for, at alle frø af bynke-ambrosie dræbes,
da frøene synes at være temmelig varmetolerante.
Vandløb
Nogle frø af bynke-ambrosie kan flyde og
spredes med vandstrømme langs vandløb.
Frøene bevarer deres evne til at spire efter
en længere periode i vand3.
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7. Forebyggende foranstaltninger
Forebyggelse af invasion er generelt den

Etablering af nationale/lokale strate-

mest omkostningseffektive metode til

gier og retningslinjer

bekæmpelse af invasive plantearter. Til

Strategier for forebyggelse og bekæmpel-

sammenligning er det meget dyrt at be-

se skal omfatte myndigheder på alle

kæmpe invasive planter, når de er etable-

relevante niveauer samt organisationer,

ret, og har spredt sig. Desuden kan ud-

der repræsenterer jordbrug, handel,

ryddelse af etablerede invasive arter vise

private lodsejere og naturforvaltning. På

sig at være yderst vanskeligt eller endda

lokalt niveau skal strategier og retningslin-

umuligt. Bynke-ambrosie kan opbygge en

jer også inddrage lokalbefolkningen

frøbank på et par år med frø, som er leve-

gennem høringer, informationsmøder mv.

dygtige i mange år. Jo hurtigere bekæmpelsen sættes ind efter, at en uønsket art

Strategiplanlægningen bør sigte mod at

har indfundet sig, jo større chancer er der

integrere den praktiske kontrol af bynke-

for udryddelse, og des mindre vil udgifter-

ambrosie i planer med et bredere sigte,

ne til bekæmpelse blive.

der kan være med til at sikre en arealanvendelse, der hæmmer etableringsmulig-

Bynke-ambrosie er nu så udbredt i Europa,

hederne for planten i områder, hvor der er

at udryddelse ikke længere er praktisk

risiko for spredning, f.eks. ved at anvende

eller økonomisk muligt. Det er dog stadig

afgrøder, hvor bynke-ambrosie ikke trives

muligt at forhindre eller begrænse dens

samt ved at sørge for tæt bunddække og

spredning til nye områder.

undgå overgræsning.

Hvordan man kan minimere spredning

Forebyggelse

af bynke-ambrosie til nye områder

Forebyggende foranstaltninger bør omfatte

For effektivt at kunne forhindre spredning

initiativer til begrænsning af utilsigtet spred-

er det vigtigt at målrette indsatsen mod de

ning af bynke-ambrosie frø gennem ud-

lokaliteter, der er egnede voksesteder for

vikling og gennemførelse af en hygiejne-

bynke-ambrosie med beliggenheder, der

og forebyggelsespraksis, f.eks. krav om

gør dem udsat for frøspredning. Der ind-

særlig rengøring af køretøjer og maskiner

går en række trin i en strategi mod spred-

efter kontakt med potentielt forurenede

ning af bynke-ambrosie baseret på hurtig

produkter. Ruderater og andre arealtyper

opdagelse af nye voksesteder og øjeblik-

med bar jord eller et åbent plantedække,

kelig handling:

der er mulige invasionsområder for bynke-

• Etablering af nationale og lokale strate-

ambrosie bør så vidt muligt plejes, således

gier og retningslinjer for forebyggelse og

at der udvikles og vedligeholdes en tæt

bekæmpelse

plantevækst. Eksisterede bevoksninger af

• Udvikling og gennemførelse hygiejne-

bynke-ambrosie, der står langs transport-

og forebyggelsespraksis

korridorer (vandløb, jernbaner, motorveje),

• Informationskampagner for at skabe

bør bekæmpes for at forhindre spredning

opmærksomhed

af frø.

• Program for kortlægning og overvågning
• Udryddelseskampagner, hvis forebyggel-

Offentlig bevågenhed

se af spredning slår fejl

Det er vigtigt at informere om de skadelige

• Opfølgning på udryddelseskampagner

virkninger af bynke-ambrosie for befolknin-
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gens sundhed, og som et potentielt ukrudt,

Kortlægning og overvågning

således at offentligheden generelt kender

Hvis forebyggelse ikke har været tilstræk-

planten og er villige til at hjælpe med at

kelig og bynke-ambrosie koloniserer en ny

forhindre, at den spredes. Oplysningskam-

lokalitet, er det af stor betydning, at der

pagner bør målrettes mod nøglegrupper.

hurtigt sker en indrapportering af forekomsten. Etablering af et overvågningssystem,

Der er gode hjemmesider, pjecer og andre

der hurtigt kan opdage nye invasioner, er

former for oplysningsaktiviteter, hvor der

en meget væsentlig del af forebyggelses-

kan hentes inspiration, se links.

strategien sammen med en indsat for at

24

7. Forebyggende foranstaltninger

skabe bevidsthed om den trussel planten

Bekæmpelseskampagner

indebærer hos offentligheden.

Hvis forebyggelse er slået fejl, bør der
straks sættes ind med en bekæmpelse.

De vigtigste arealer at overvåge er private

Nyetablerede planter bør fjernes så snart,

haver, arealer langs veje og jernbaner,

de er opdaget, og helst inden blomstrings-

afgrøder med solsikke, majs og sojabøn-

sæsonen starter. Bekæmpelsen skal være

ner, hvede stubmarker, udyrkede zoner

konsekvent og fortsætte – uden at der

langs marker, skovkanter og vandløb,

springes over et enkelt år.

oplagspladser, udyrkede arealer omkring
korn – og foderstofforretninger, valsemøl-

Der bør løbende ske en indsamling og

ler og foderstoffabrikationer.

distribution af erfaringer og viden om den
bedste måde at bekæmpe planten til

De fleste invasioner sker i private haver og

offentlige og private organisationer,

på landbrugsjord. Det er derfor af stor be-

virksomheder, jordejere og andre som

tydning, at borgerne generelt er bekendt

deltager i forvaltning af arealer, hvor der

med den sundhedsmæssige trussel,

kan ske en invasion af bynke-ambrosie.

planten udgør, og vil deltage i eftersøgning
af den og indrapportere fund. Det er

Opfølgning

vigtigt, at offentligheden ved, hvor de skal

Det er vigtigt, at der følges op på en be-

henvende sig med oplysninger om fund af

kæmpelse, da nogle planter kan have

bynke-ambrosie (eller har let ved at finde

overlevet eller flere frø er spiret. Overvåg-

ud af det). I Danmark kan indberetning

ningen skal fortsætte de kommende år for

om invasive arter ske til Skov og Natursty-

at være sikker på, at en fuldstændig ud-

relsen via deres hjemmeside, htpp://www.

ryddelse er lykkedes.

skovognatur.dk .
2

Kilder
I Schweiz har det siden 2006 været lovplig-

1. http://www.Ambrosia.ch

tigt for offentligheden at indrapportere fund
af bynke-ambrosie til myndighederne1.

2. htpp://www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/
invasivearter/Indberetning

Links
http://www.Ambrosia.ch
http://www.ambrosiainfo.de
http://www.ambrosiainfo.
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8. Metoder til bekæmpelse
Der anvendes forskellige metoder til be-

bærende planter skal tørre helt og derefter

kæmpelse af bynke-ambrosie, og ofte kom-

komposteres. For at hindre genvækst skal

bineres forskellige metoder for at udrydde

de optrukne planter opbevares uden jord-

planten og begrænse frøspiring. Valg af

kontakt. Alternativt kan de optrukne plan-

metode afhænger af antallet af planter,

ter samles i plastikposer sammen med

deres fænologiske stade, om der er am-

jorden omkring deres rødder og afleveres

brosiefrø til stede i frøbanken i jorden

på kontrollerede oplagspladser eller til for-

samt af type af voksested og arealanven-

brænding1.

delse (se nærmere i det efterfølgende
kapitel om bedste bekæmpelsesstrategi).

Optrækning af bynke-ambrosie på voksesteder, hvor der ikke sker jordbearbejdning

Mekanisk bekæmpelse

Sikkerhedsinstruktioner
Personer, der lider af pollenallergi, bør ikke
trække bynke-ambrosie planter op. Handsker
og fuldt dækkende tøj bør anvendes som beskyttelse mod hud irritationer (se nærmere
under kapitel 10). Hvis oprykningen finder
sted i blomstringsperioden, bør der anvendes
åndedrætsværn og beskyttelsesbriller for at
beskytte mod pollen.
Oprykning af planter under blomstring bør
fortrinsvis ske om eftermiddagen, da pollen
især frigives om formiddagen.

Mekanisk bekæmpelse omfatter metoder
som oprykning, slåning og pløjning m.fl.
Oprykning
Alle planter med rødder skal trækkes systematisk op helst før blomstringen, for at undgå spredning af pollen. Oprykning af planterne før frømodning er en effektiv bekæmpelsesmetode af små og middelstore forekomster. Ikke-blomstrende og ikke-frø-

Oprykning af bynke-ambrosie. Agroscope ACW
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eller anden forstyrrelse af de øvre jordlag,

budt eller ikke er mulig af andre årsager.

skal ske langsomt og forsigtigt for at
mindske forstyrrelsen af jordoverfladen.

Slåning bør ske så tæt ved jorden som

Optrampede og forstyrrede arealer er op-

muligt uden at der sker en forstyrrelse af

timale spirebede for nye bynke-ambrosie.

jordoverfladen for at der ikke skabes gode
spiremuligheder for nye planter. På arealer

Lugning

med en tæt bestand af bynke-ambrosie

Lugning af nyspirede bynke-ambrosie på

bør slå højden være 2-6 cm. På arealer,

2-blad stadiet kan anvendes som en effek-

hvor bynke-ambrosie vokser i en tæt

tiv bekæmpelse i åbne afgrøder som sol-

græsvegetation, vil en slå højde på 10 cm

sikke og majs. Håndlugning kan også an-

hindre erosion og genvækst af ambrosie

vendes på mindre arealer med f.eks. grønt-

på grund af konkurrencen fra græsset1.

sager med godt resultat. Der er bedst effekt
under tørre forhold uden regn1.

Tidspunktet for slåning har stor betydning
da det påvirker plantens mulighed for gen-

Slåning

vækst og for at blomstre. Gentagne slå-

Slåning anvendes i store bestand af bynke-

ninger kan forhindre blomstring og frøsæt-

ambrosie for at hindre planterne i at pro-

ning, men efter slåning kan planten udvikle

ducere frø og for at udpine planterne på

horisontale, blomsterbærende sideskud,

arealer, hvor kemisk bekæmpelse er for-

der vokser tæt på jordoverfladen. Disse

Ambrosia artemisiifolia. Rita Merete Buttenschøn
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grene er vanskelige – eller umulige at slå

Sikkerhedsinstruktioner
Personer, der lider af pollen allergi, bør ikke
arbejde med bekæmpelse af bynke-ambrosie.
Handsker og fuldt dækkende tøj bør anvendes
som beskyttelse mod hud irritationer (se nærmere under kapitel 10). Hvis oprykningen
finder sted i blomstringsperioden, bør der
anvendes åndedrætsværn og beskyttelsesbriller for at beskytte mod pollen.

af i en efterfølgende slåning.
Slåning bør ikke foretages mens der er
modne frø på grund af risikoen for frøspredning. For at opnå en mere effektiv bekæmpelse bør slåning kombineres med andre
metoder. Slåning før blomstring i kombination med en behandling af genvækst med

Maskiner og redskaber, der er anvendt til bekæmpelse af bynke-ambrosie i blomstringssæsonen eller senere, bør rengøres for at
forhindre spredning af frø.

herbicider giver en meget effektiv bekæmpelse.
Slåmaskiner, som for eksempel en slagleklipper, er egnet til slåning af større arealer med bynke-ambrosie på plan bund.
Hvis der er tale om en mindre forekomst

Kemisk bekæmpelse (herbicider)

eller hvis den vokser på en lokalitet, der er

Nationale og lokale regelsæt bestemmer

uegnet til mekanisk slåning, f.eks. på

hvilke herbicider, der er til rådighed for

skråninger og i ujævnt terræn anbefales

bekæmpelse af bynke-ambrosie. Der ud

det at anvende en manuel slåning med le

over sætter typen af voksested betingel-

eller buskrydder.

serne for bekæmpelse i form af biologiske
interesser, økonomi og hvad der er

Slåning bør erstattes af optrækning, hvor

praktisk muligt.

det er muligt.
Herbicider anbefales i forbindelse med
Pløjning

store inficerede områder og i ikke økologi-

Dybdepløjning, som begraver frøene i 10

ske afgrøder. Der er eksempler på, at

cm’s dybde, forhindrer dem i at spire,

bynke-ambrosie har udviklet resistens

mens en begravelse af frø i en dybde af 2

over for forskellige grupper af herbicider. I

cm ikke hindrer spiring2. Hvis pløjning

Nordamerika er der således fundet bynke-

gentages er der dog fare for, at frøene

ambrosie, der var resistent overfor 10

igen kommer op i det øverste jordlag og

gange den normale dosis af glyphosat3.

kan spire.

Sikkerhedsinstruks og forholdsregler
Nationale og lokale bestemmelser vedrørende anvendelse af herbicider skal følges.
Der bør udarbejdes instruks for opbevaring, blanding, transport, håndtering af spild og afskaffelse
af ubrugte herbicider og beholdere før anskaffelse af herbiciderne.
Herbicider må kun anvendes af personer der har de nødvendige certifikater og licenser.
Under arbejde med og håndtering af herbicider skal der bæres det beskyttelsesudstyr, der
fremgår af instruksen for det pågældende herbicid:
- Gummistøvler og gummihandsker samt beskyttelsesdragt, der ikke anvendes til andre formål,
- beskyttelsesbriller,
- 	 åndedrætsværn, hvis behandlingen finder sted i blomstringssæsonen.
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Etablering af plantedække

andre arter. Der er brug for yderligere

Etablering af et tæt plantedække af hjem-

undersøgelser for at afdække om biologisk

mehørende flerårige planter kan udkon-

bekæmpelse er en mulighed.

kurrere og undertrykke væksten af bynkeambrosie4. Det er vigtigt at vedligeholde

Græsning

eller retablere et tæt dække af relativt

Græsning betragtes ikke som en egnet

høje og hurtigvoksende planter for at

bekæmpelsesmetode selvom bynke-am-

hindre genvækst af bynke-ambrosie.

brosie om foråret har et højt indhold af
råprotein og høj fordøjelighed, da planten i

Tildækning med flis mv.

større portioner kan være giftig for dyre-

Tildækning med flis kan anvendes til at

ne. Der er rapporter om, at mælkeproduk-

hindre fremspiring af bynke-ambrosie på

ter fra kvæg, der har græsset på bynke-

mindre arealer f.eks. i forbindelse med

ambrosie, har haft en ubehagelig lugt og

anlægsarbejder. Jordoverfladen og eventu-

smag6. Et højt græsningstryk, der for-

elle spirer dækkes med et dækkende lag

mentlig er nødvendigt for at bekæmpe

plantemateriale (hø, klippet græs, træflis

bynke-ambrosie, vil kunne fremme spiring

m.m.), der betyder, at der ikke kommer

af nye planter på grund af øget lystilgang.

sollys til jordoverfladen.
Kilder
Plastikdække

1. OEPP/EPPO 2008. Ambrosia artemisiifolia.

Tildækning med (sort) plastik kan anven-

OEPP/EPPO Bulletin 38, 414-418.

des i stedet for flis på arealer med bar jord
i forbindelse med anlægsarbejder for at

2. Guillemin, J.P., Reibel, C., Chauvel, B. Effect

reducere lystilgangen og hæve temperatu-

of seed burying on seedling emergence of

ren ved jordoverfladen, hvilket vil aflive

ambrosia artemisiifolia.

små planter og hindre frøspiring.

www.fvm.gov.hu/doc/upload/200905/
program_abstracts_1stintragweedconf.pdf

Biologisk bekæmpelse
Der er ikke fundet en egnet organisme,

3. http://www.invasive.org/gist/esadocs.html.

der kan foretage en biologisk bekæmpelse
af bynke-ambrosie i Europa1. Biologisk

4. Raynal, D.J., Bazzaz, F.A. 1975. Interference

bekæmpelse har været forsøgt i Rusland,

of Winter Annuals with Ambrosia artemisiifo-

Ukraine og det tidligere Jugoslavien med

lia in Early Successional Fields Ecology, 56,

introduktion af forskellige arter af insekter

35-49

i perioden fra 1969 til 1990. Den mest
lovene art, Zygogramma suturalis (Cole-

5. http://www.cabi.org.de.

optera, Chrysomelidae), har ikke vist sig
at give en effektiv bekæmpelse5, men nye

6. http://weedscanada.ca/plants_

undersøgelser tyder på, at den måske kan

poisonous_animals.hmt

have en god effekt i kombination med
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I EUPHRESCO projektet blev der foretaget

bynke-ambrosie frø, mens der på en loka-

forsøg med slåning og anvendelse af

litet, hvor bynke-ambrosie er veletableret,

herbicider i forskellige kombinationer på

vil være mange spiredygtige frø i frøban-

bynke-ambrosie på forskellige typer af

ken i jorden.

voksesteder og på tre forskellige lokaliteter i Danmark, Schweiz og Tyskland

På langt sigt er det vigtigere at forhindre

sammen med studier af plantens biologi .

produktion af spiredygtige frø, end det er

”Bedste bekæmpelsesstrategi” er blevet

at reducere produktionen af pollen i en

udarbejdet på baggrund af tilgængelig

enkelt vækstsæson. Det er den eneste

viden og resultater fra forsøget af Waldis-

måde at reducere mængden af frø i frø-

pühl og Bohren 2009 .

banken. Den bedste bekæmpelsesstrategi

1

2

er at forhindre produktion af frø og jævnGenerelle bemærkninger

sides hermed produktion af pollen.

Bynke-ambrosie er en enårig plante, som
udelukkende formerer sig ved frø. På land-

Behandling med herbicider

brugsarealer får den hurtigt status som

Alle de herbicider, der blev afprøvet i for-

skadeligt ukrudt, fordi den er vanskelig at

søget (glyphosat, mesotrione, clopyralid,

bekæmpe. Utilstrækkeligt bekæmpet

MCPP og florasulam), reducerede biomas-

bynke-ambrosie er i stand til genvækst og

sen af bynke-ambrosie. Ved bekæmpelse

produktion af frø, selvom det sker i be-

af bynke-ambrosie med herbicider har

grænset omfang.

behandlingstidspunktet betydning for, hvor
stor reduktion af biomasse behandlingen

Antallet af frø produceret per plante og år

gav. Størst effektivitet blev opnået, når

eller per invaderet areal betyder, at bynke-

behandlingen blev givet som en engangs-

ambrosie er i stand til at udvikle sig som

applikation på planter på 4-blads stadie.

en invasiv plante. Bynke-ambrosie har et

Halveringsdosis blev beregnet for alle

enormt opformeringspotentiale i kraft af

herbiciderne. Glyphosat var det eneste

stor produktion af frø og frøenes høje over-

herbicid, hvor effektiviteten var uafhængig

levelsesrate.

af vækststadiet. Tre forskellige vækststadier fra 4-bladsstadiet til blomstring blev

Det svage punkt hos bynke-ambrosie er

undersøgt. De øvrige herbicider havde

produktionen af frø, som ikke er vind-

også stor effekt på biomasse af bynke-am-

spredte. Bekæmpelsesstrategier bør derfor

brosie, men for at opnå den samme effek-

baseres på at hindre produktion og spred-

tivitet måtte dosis øges, når behandling

ning af spiredygtige frø.

skete på et senere vækststadium.

Bekæmpelsesstrategier må tage højde for

Behandlinger med herbicider i to omgange

de aktuelle forhold på den lokalitet, hvor

viste synergieffekt mellem delbehandlinger-

bynke-ambrosie skal bekæmpes: i) områ-

ne. De fleste forsøg med to behandlinger

der eller lokaliteter, hvor der er ved at

var mere effektive end en behandling

starte en invasion og ii) områder eller

(florasulam, MCPP og mesotrione). Den

lokaliteter, hvor invasionen af bynke-am-

nødvendige dosis var i høj grad afhængig

brosie allerede er langt fremskreden. I

af plantens vækststadium på behandlings-

nyligt invaderede områder er der ingen

tidspunktet. Lav dosis bør kun bruges på

eller kun en meget begrænset frøbank af

de tidlige vækststadier. En potentiel nega-
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tiv effekt af lav dosis ved den første ap-

ducere spiredygtige frø om end i reduceret

plikation blev ikke undersøgt nærmere. I

antal.

dette etårige eksperiment medførte en lav
dosis ved første behandling ikke en redu-

Effektiviteten af bekæmpelsen

ceret effekt af den næste behandling.

På landbrugsarealer, hvor bynke-ambrosie
vokser som ukrudt, kan en standardbe-

I ukrudtsbekæmpelse i praksis er anven-

handling med herbicider være tilstrækkelig

delse af sekventielle behandlinger almin-

til at bekæmpe ukrudtet og undgå tab af

delig i række afgrøder som sukkerroe og

udbytte. I nogle afgrøder som solsikke,

majs. Hvis den første behandling skete

der er beslægtet med bynke-ambrosie,

under ideelle betingelser, kunne den anden

findes der ikke effektive herbicider, der

behandling måske justeres til effektivitets-

kan anvendes. Her må i stedet anvendes

niveauet for den første behandling. Hvis

rotationsdrift med vekslende afgrøder for

vejrforholdene på den anden side ikke er

at få reduceret antallet af frø i frøbanken.

ideelle under den første behandling, kan
viden om sekventielle behandlingsformer

Bekæmpelse af bynke-ambrosie i naturlige

give landmanden mulighed for at opnå en

habitater, ruderater, grøftekanter og andre

høj effektivitet med den anden behand-

ikke-landbrugsmæssigt udnyttede arealer

ling. Gentagne behandlinger øger udgifter

må ske med et mål om udryddelse inden-

til maskiner og arbejdskraft.

for en veldefineret tidshorisont.

Mekanisk behandling

Bynke-ambrosies konkurrenceevne

Forsøgene med slåning viste, at bynke-am-

Enkeltplanter af bynke-ambrosie var i høj

brosie var i stand til genvækst efter slåning.

grad følsomme overfor konkurrence fra

En efterfølgende slåning kan dårligt nå de

andre planter. Et potteforsøg viste, at kon-

horisontale sideskud, der vokser tæt langs

kurrenceevnen af 340 bygplanter per m2

jordoverfladen, og som er i stand til at pro-

svarede til effekt af 225 g af MCPP per ha

A. artemisiifolia. Mario Lešnik
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når planterne udviklede sig samtidigt, mens

Haver og parker: Et tæt dække af planter

51 byg planter per m2 havde samme effekt,

hæmmer invasionen af bynke-ambrosie.

hvis de spirede frem 10 dage før bynke-

Forekomst af enkelte ambrosie planter bør

ambrosie. En kombination af herbicidbe-

trækkes op før blomstring og tilintetgøres.

handling og konkurrence fra andre planter
havde en kumulativ effekt. Resultaterne

Naturområder: Arealer med forstyrret

viser, at bynke-ambrosies egenskab som

jordbund, hvor bynke-ambrosie har eta-

invasiv art først og fremmest skyldes det

bleret sig, bør straks tilsåes eller tilplantes

høje antal frø produceret per plante.

med flerårige hjemmehørende arter. Ved
en begyndende invasion af bynke-ambro-

Den omgivende plantevækst har stor betyd-

sie bør disse trækkes op før blomstring og

ning for, hvor invasiv bynke-ambrosie er.

tilintetgøres.

Planter, der udsættes for konkurrence, udviser en vis forsinkelse i deres fænologiske

Kilder

udvikling. Denne svaghed i konkurrence-

1. http://www.agrsci.dk/ambrosia/home/team.

evne kan anvendes i bekæmpelsesstrate-

html/Holst, N. (Ed.) 2009: Strategies for

gier i situationer, hvor det ikke er muligt at

Ambrosia control. Euphresco project AMBRO-

anvende herbicider.

SIA 2008-09. Scientific Report. http:/www.
Euphresco.org

Bedste bekæmpelsesstrategier
Generelt: Forhindre produktion af spire-

2. Waldispühl, S., Bohren, C., 2009: Best-bet

dygtige frø.

control strategies. In Holst (Ed.) 2009:
Strategies for Ambrosia control. Euphresco

Landbrugsarealer: Herbicider med høj

project AMBROSIA 2008-09. Scientific

effekt på bynke-ambrosie bør anvendes i

Report. http:/www. Euphresco.org

overensstemmelse med deres instruks.
Gentagen behandling kan øge virkningen
af herbicidet. Konkurrerende afgrøder kan
forbedre effekten af herbicidet. Økologiske
landbrug bør udnytte den svage konkurrenceevne hos bynke-ambrosie med henblik på en bedre bekæmpelse.
Byggepladser: Forstyrret jord på byggepladser er gode voksesteder for bynkeambrosie. En stor tæthed af dækafgrøder
kan reducere væksten og dermed produktionen af frø fra bynke-ambrosie.
Vejkanter: Mange vejkanter slås først på
sommeren af sikkerhedsmæssige grunde.
Hvis der er en større bestand af bynkeambrosie, bør de inficerede zoner supplerende behandles med herbicider for at få
den bedste bekæmpelseseffekt på gen-

Christian Bohren demonstrerer effekten af

væksten af planter.

tidlig slåning for fremspiring af bynke-ambrosie. Hans Peter Ravn.
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Trusler mod folkesundhed

• Lang og sen blomstringssæson forlænger

Bynke-ambrosie udgør en meget alvorlig

sæsonen for allergifremkaldende pollen.

sundhedsrisiko på grund af dens allergene
egenskaber. Pollen fra bynke-ambrosie er

Pollenallergi

blandt de mest potente udløsere af høfe-

Ambrosiepollen er meget allergent. Mindst

ber. Ud over høfeber, forårsager ambrosie-

seks forskellige allergifremkaldende grup-

allergi ofte svære astmalignende sympto-

per af stoffer er blevet identificeret i dens

mer. Ambrosie er en sand plage i dens

pollen2. Nogle af disse er såkaldte ”store”,

naturlige udbredelsesområde i Nordameri-

idet de har en fremtrædende rolle med at

ka og i de europæiske lande, hvor den har

forårsage allergi hos mennesker.

en stor udbredelse, og hvor 10-20 % af
patienter med pollenallergi, lider af bynke-

Meget lave koncentrationer, f. eks 5-10 pol-

ambrosieallergi .

len per kubikmeter luft, er nok til at udløse

1

allergiske reaktioner hos overfølsomme
Der er dokumentation for stor (omkring 80

personer2. Koncentrationer på mellem 6 og

%) krydsreaktivitet mellem allergener fra

10 pollenkorn per kubikmeter luft repræ-

arter af ambrosie og bynke (gråbynke m.

senterer en moderat belastning af ambro-

fl.). Der er ligeledes fundet krydsreaktivitet

siepollen. Til sammenligning er den øvre

til andre arter af kurvblomstfamilien og til

grænse for moderat belastning af græspol-

græsser. Dette indebærer, at der er en stor

len fem gange så høj.

mulighed for at mennesker udvikler multioverfølsomhed, når de først er blevet føl-

Høj prævalens

somme overfor pollen, og de dermed får en

Bynke-ambrosiaallergi er i øjeblikket stærkt

længere sæson, hvor de er udsat for allergi-

stigende i store dele af Europa, navnlig i

fremkaldende pollen. De årlige omkostnin-

visse områder af Frankrig, Italien, Østrig,

ger som følge af ambrosieallergi i Frankrig

Ungarn, Kroatien og Bulgarien. En europæ-

og Italien har været beregnet til et beløb

isk undersøgelse af overfølsomhed overfor

på flere millioner af Euro. Ud over allerge-

bynke-ambrosie fra 13 europæiske lande

ne stoffer indeholder pollen også flygtige

viste, at forekomsten af ambrosie overføl-

olier, der kan forårsage hudirritation.

somhed hos personer med pollenallergi,
var over 2,5 % i alle deltagende lande,

Sundhedsrisiko for bynke-ambrosie skyldes:

undtagen Finland. 2,5 % er foreslået som

• Meget allergifremkaldende pollen, hvor

en grænse for en høj forekomst af overføl-

selv lave koncentration kan fremkalde

somhed. Der blev fundet en uventet høj

allergiske reaktioner.
1 gram bynke-ambrosiepollen indeholder ca.
30-35 mio. pollenkorn, og en velvoksen
plante kan producere mere end 45 gram
pollen i et år, afhængigt af voksested9.

• Mange mennesker er overfølsomme
overfor dens pollen.
• En del af de allergiske mennesker
udvikler astma.
• Stor pollenproduktion.

Ca. 10 pollenkorn pr. m3 luft kan udløse
allergisk høfeber hos følsomme mennesker
– svarende til effekten af 50 græspollenkorn1.

• Pollen der kan transporteres med vind
over lange afstande.
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forekomst af overfølsomhed overfor

populationer i Frankrig viste, at produktio-

bynke-ambrosie i Holland, Tyskland og

nen per plante er mellem 100 millioner til

Danmark (mellem 14,2 % og 19,8 %) .

3 milliarder pollen afhængigt af plantens

Denne overfølsomhed hos mennesker i

størrelse og habitat5.

3

lande, hvor bynke-ambrosie endnu ikke er
etableret i nævneværdig grad (se pollen-

Betydning af klimatiske forhold

kortet side 8), forklares med den høje

Indhold af ambrosiepollen i atmosfæren

krydsreaktivitet mellem bynkepollen og

varierer i forhold til klima, geografi og vege-

ambrosiepollen på omkring 80 % .

tation. Spredningen af pollen begynder ved

1

solopgang, fortsætter i løbet af morgenen
Dermatitis

og når sit højeste niveau omkring middag.

Kontakt med ambrosie kan forårsage over-

Temperatur og relativ fugtighed har minimal

følsomhedsdermatitis, typisk med sympto-

indvirkning på den dagligt pollen-niveau,

mer som væskeudtrædninger i huden, rød-

mens regn og ustabile atmosfæriske for-

me, udvikling af serøse blæner og kløe.

hold har en betydelig indvirkning på pollenniveauet.

Hudirritationerne forårsages af fedtopløselige oleoresiner fra pollen. Det vil sige, at

Den vigtigste bestøvningsperiode er august

man ikke behøver at være i kontakt med

og september, men den kan starte så tid-

selve planten, men kan få hudirritationer,

ligt som i slutningen af juni og vare indtil

hvis huden udsættes for en større koncen-

udgangen af oktober. Daglige pollental

tration af luftbårne pollen. Dermatitis for-

over en femårig periode i Ungarn har vist,

årsaget af bynke-ambrosie eller andre

at den første dag, hvor pollen blev registre-

oeloresinholdige arter af kurvblomstfami-

ret, varierede næsten en måned fra den

lien er udbredt over hele verdenen og er
ofte ikke-diagnosticeret4.
Pollen
Bynke-ambrosiepollen har en størrelse fra
18 til 22 µm og har små ikke-skarpe pigge
på dens overflade ved elektronmikroskopi.
Pollenkorn kan nå de øvre luftveje og fremkalde allergiske reaktioner som høfeber,
men er for store til at trænge ned i de
nedre luftveje og føre til astma1. Let regn
og tordenvejr kan frigive allergener, der
bærer nogle få µm store partikler (mindre
end 5 µm), som er ansvarlige for astmaanfald. I Departement Rhône-Alpes, hvor
bynke-ambrosie er vidt udbredt, lider op
til 12 % af befolkningen af bynke-ambrosie allergi i pollenperioden.
Pollenproduktion
Bynke-ambrosie producerer pollen i store
mængder. En undersøgelse af den årlige
pollenproduktion i en række forskellige

Pollen i luften. Agroscope ACW
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Ukrudt af bynke-ambrosie. Mario Lešnik
20. juni til 13. juli afhængigt af de aktuelle

hvor bynke-ambrosie allerede er til stede

klimatiske forhold6.

og kan udløse overfølsomhed i regioner,
hvor planten endnu ikke er etableret. Flere

Ændringer i klimaet kan udvide den poten-

forekomster af fjerntransport af pollen er

tielle udbredelse af bynke-ambrosie. Såle-

blevet rapporteret, dvs. fra det sydlige

des er en ekspansion længere nordpå i

Frankrig til Schweiz. Tilstedeværelse af

Europa sandsynlig. I gennemsnit er læng-

ambrosiepollen i Danmark og Sverige

den af vækstsæsonen i Europa steget med

siden 1997, kan fortolkes som transport

10-11 dage i løbet af de sidste 30 år. Jævn-

over lange afstande fra Østeuropa8.

sides hermed har der været lokal stigning i
temperaturen sidst i det 20. århundrede,

Skadevoldende ukrudt

der blev fulgt af en stigende pollenproduk-

Bynke-ambrosie er et skadevoldende

tion. Varigheden af pollensæsonen blev

ukrudt, der koloniserer forårsafgrøder,

også udvidet i den nævnte periode. Sti-

indenfor dens naturlige udbredelsesområ-

gende CO2-koncentrationer i atmosfæren

de og dele af Europa10. På grund af dens

kan øge ambrosiepollen-produktion7.

sene spiring kan den også vokse frem
efter høst i raps- og kornafgrøder samt på

Langdistance transport af pollen

brakarealer. Den er specielt et problem i

Ambrosiepollen transporteres over lange

solsikke-, majs-, sukkerrroe-, sojabønne-

afstande med vinden. Afstanden og ret-

og kornafgrøder, hvor den kan forårsage

ningen af pollen, afhænger af turbulens,

betydeligt fald i udbyttet. I det sydlige

vindhastighed og retning. Set i lyset af

Ungarn og østlige Kroatien er bynke-am-

den stigende forekomst af klimatiske

brosie nu det dominerende ukrudt i soja-

ekstremer, kan den luftbårne pollenspred-

bønne- og solsikkemarker. I afgrøder med

ning forlænge pollensæsonen i regioner,

lav højde, f.eks. roer, kan udbyttetabet
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være op til 70 %. Herudover gør herbicid-

Ny introduktion af bynke-ambrosie sker

resistens og andre problemer bekæmpelse

ofte på åbne arealer ved byområder, stran-

vanskelig.

de og andre områder, der bruges til
rekreative formål. Som følge heraf kan

Bynke-ambrosie i afgrøder bidrager væsent-

områdernes rekreative værdi påvirkes.

ligt til spredning og opbygning af populationer i områder, hvor den endnu ikke er
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