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 Beschrijving: 

 

 Alsemambrosia is een éénjarige plant die 
pas sinds 1875 voor het eerst in ons land 
is aangetroffen. Het is een exoot die uit 
Noord-Amerika afkomstig is en hier de 
eerste keer terecht is gekomen door het 
invoeren van hooi.  
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 Kenmerken:  
 

 Plantenfamilie: Composietenfamilie -  Asteraceae 
 Plantengeslacht: Ambrosia - Ambrosia 
 Plantvorm: kruid 
 Plantgrootte: 0.20 - 1.50 meter 
 Bloeiperiode: Augustus - Oktober 
 Bloemkleur: groen 
 Bloeiwijze: hoofdje 
 Bloemvorm: buisvormig 
 Bloemtype: eenslachtig 
 Bloembladen:5 vergroeide kroonbladen 
 Meeldraden:5 meeldraden 
 Vruchtbeginsel: onderstandig 
 Stijlen:1 
 Stempels:2 
 Vrucht: nootje 
 Stengels: rechtopstaand, behaard 
 Bladvorm/stand: heeft dubbel geveerde bladeren die in het onderste niet 

bloeiende deel van de plant tegenoverstaand zijn en hogerop in het deel 
waar ook de bloei optreedt verspreid langs de stengel staan.  

 Bladrand: gaaf 
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 Bloei en verspreiding:  
 

 De klokvormige, mannelijke hoofdjes zitten bovenaan 
de aar en hebben kale, vergroeide 
omwindselbladeren en hangen naar beneden. De 
grijswitte vrouwelijke, éénbloemige hoofdjes groeien 
in de bladoksels onder de mannelijke bloemhoofdjes 
en hebben twee eivormige schutbladen.  

 

 De mannelijke bloemen produceren enorme 
hoeveelheden pollen in een trosvormige bloeiwijze 
die uit een groot aantal naar beneden hangende 
hoofdjes bestaat.  

 De pollen kunnen daardoor gericht naar beneden 
vallen, ook als er geen wind is die de pollen mee kan 
nemen naar een vrouwelijk bloeiend hoofdje. 
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 Op die wijze komt de bestuiving en bevruchting tot stand 
en groeien de vruchtbeginsels uit tot eivormige nootjes 
van zo'n 2-3 mm die aan de bovenzijde een kroontje 
hebben van tanden.  

 

 Met die tanden kunnen ze in de vacht van dieren blijven 
hangen en zodanig worden verspreid. Het zaad blijft zo'n 
veertig jaar kiemkrachtig.  

 

 De laatste jaren komt ze ook wel voor in tuinen via het 
ingevoerde zaad voor het voeren van vogels in de winter.   

 



      nootjes               stuifmeelkorrel 
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 Alsemambrosia is een pioniersplant en groeit voornamelijk op 
vegetatievrije en omgewerkte gronden.  

 

 Komt vooral voor op : 

 - rijke en licht zure bodems: ruige terreinen, puin, gruis, bouwplaatsen,  

   aardehopen, spoorweggrind, wegbermen, graanteelten, enz. 

 - lichte en warme plaatsen .  

 

 Bij ons lijkt de plant sporadisch voor te komen: de soort groeit ergens, 
bloeit er en sterft af en laat over het algemeen geen nakomelingen na. In 
tegenstelling tot wat er bijvoorbeeld in het zuiden van Frankrijk en van 
Zwitserland gebeurt, komen de vruchten in ons klimaat slechts zelden tot  

    volle wasdom.  

 De jonge plant kan haar ontwikkeling sterk vertragen bij ongunstige 
omstandigheden, klein blijven en dan op het eind van het seizoen snel tot 
ontwikkeling. Als ze afgesneden worden, zelfs laat op het jaar, kunnen de 
planten snel vanaf de onderkant van de stengel nieuwe uitlopers 
ontwikkelen. De plant sterft op het einde van de herfst af. De 
overwinterende zaadjes zullen het jaar erop kiemen. 
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 Deze invasieve exoot wil men niet graag als vaste bewoner in ons 

land hebben. Het pollen is namelijk zeer sterk allergeen en dat 
betekent dat de plant een echte hooikoortsplant is; in de VS, 
waar ze een plaag vormt als onkruid in de landbouw, zelfs een 
van de belangrijkste veroorzakers van hooikoorts. 
 

 Het door de wind verspreide stuifmeel kan bij astmatische 
personen immers zorgen voor rinitis, geïrriteerde ogen en zelfs 
huidallergieën.  

 Deze allergische reacties komen voornamelijk voor in een zacht 
najaar, wanneer de soort gemakkelijk opbloeit. Er bestaan 
kruisreacties met andere planten van de composietenfamilie als 
alsem, maar ook met grassoorten en voedingswaren zoals meloen 
en banaan.  
 

 Tref je de plant bijvoorbeeld in je tuin aan, verwijder de plant dan 
voordat ze bloeit. Gebruik dan een handschoen, zodat je een 
eventuele allergische reactie op je huid voorkomt. Gooi de plant 
bij het restafval, niet op de composthoop, want dan kan ze zich 
mogelijk toch weer herstellen en definitief vestigen.              

 



In tegenstelling tot de eveneens dubbel veerdelige bladeren van 
de Bijvoet zijn de bladeren van de Alsemambrosia aan de 
onderzijde groen en die van Bijvoet zilverwit viltig. 


