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Problém

Ambrózia palinolistá v
poraste kukurice

Vyvinuté rastliny ambrózie
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(Amb rosia arte misiifo lia)
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Uvoľnovanie peľu z kvetov ambrózie

Kto sme
Interdisciplinárna záujmová skupina
odborníkov zaoberajúcich sa reguláciou ambrózie, starostlivosťou o
zdravie, aerobiológov, ekológov,
ekonómov a atmosférických a
poľnohospodárskych modelárov.

Alergia na peľ ambrózie palinolisteju

Ako robíme

Čo robíme
Plán dlhodobého manažmentu
a spôsobov monitoringu
Vývoj nových inovatívnych
riešení regulácie
Posúdenie rentability
manažmentu cudzieho
invázneho druhu

Nové riešenia

SMARTER sa zaoberá synergiou
medzi biologickými, fyzikálnymi a
chemickými regulačnými opatreniami
a manažmentom porastu.
Zameriavame sa na školenia, transfer
poznatkov a technológií a podporu
pri tvorbe zákonov

ce sa na ambrózii

Hmyz a patogénna huba vyvíjajú
Druh živiaci sa peľom
Trigonorhinus tomentosus
Coleoptera

Druh živiaci sa listami
Ophraella slobodkini
Coleoptera

Druh živiaci sa semenami
Smicronyx perpusillus
Coleoptera

Kosenie okrajov ciest

Mechanické bránenie

Ručné vytrhávanie

Konkurenčná vegetácia

Oblasti Európy zamorené ambróziou
palinolistou

Druh živiaci sa semenami
Euaresta bella
Diptera

Druh živiaci sa listami
Zygogramma disrupta
Coleoptera

Druh živiaci sa listami
Tarachidia candefacta
Lepidoptera

ujem sa pridať?
Venujete sa ambrózii a máte zá
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Listový patogén
Puccinia xanthii
Basidiomycota
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