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Cea mai răspândită dintre speciile

de buruieni aparținând genului

Ambrosia o reprezintă specia

Ambrosia artemisiifolia, 

cunoscută sub denumirea

populară de iarba de paragină, 

iarba pârloagelor sau floarea

pustei, în funcție de zonă.

Din punct de vedere morfologic și 

al plasticității ecologice, Ambrosia

artemisiifolia este o plantă anuală, 

răspândită în toată Europa, cu 

areale invazive concentrate, în 

special, în partea centrală a 

acesteia.

Denumirile

comuneTaxonomie
Denumire taxonomică: Ambrosia artemisiifolia

Linnaeus 

Sinonime: Ambrosia absynthifolia (Michx., 

1803), Ambrosia artemisiifolia L. ssp.. 

diversifolia (Piper, 1837), Ambrosia 

artemisiifolia L. var. jamaicensis (Griseb. 1861), 

Ambrosia artemisiifolia L. var. octocornis

(Kuntze, 1891), Ambrosia artemisiifolia L. var. 

quadricornis (Kuntze, 1891), Ambrosia 

artemisiifolia var. artemisiifolia, Ambrosia 

artemisiifolia var. elatior (Descourt., 1821), 

Ambrosia artemisiifolia var. elatior f. villosa

(Fernald & Griscom, 1935), Ambrosia 

artemisiifolia var. paniculata (Michx ),. Ambrosia 

diversifolia (Piper), Ambrosia elata (Salisbury, 

1796), Ambrosia elatior L., Ambrosia elatior L. 

var. heterophylla (Muhlenburg franco 

Willedenow, 1913), Ambrosia glandulosa

(Scheele, 1849), Ambrosia heterophylla 

(Muhlenburg franco Willdenow, 1803), 

Ambrosia longistylus (Nuttall, 1840), Ambrosia 

mass-media (Rydberg, 1910), Ambrosia 

monophylla (Rydberg, 1922), Ambrosia 

paniculata (Michaux, 1803, Ambrosia 

Simplicifolia (Raeuschel, 1797), Iva monophylla

(Walter, 1788)



DESCRIERE

Plantă anuală, înaltă de 20-90 cm, uneori chiar mai înaltă la maturitate, cu

rădăcina pivotantă foarte dezvoltată, de 1,2 – 1,5 metri, cu tulpină ramificată,

acoperită de peri moi. Toată planta este păroasă, având aspect de tufă și

diametru mare la bază. Frunzele sunt duble – penat divizate, cu segmente

liniare, pe faţa superioară verzi închise.

La frecare frunzele degajă un miros plăcut, puternic. Înfloreşte în lunile

august – septembrie. O singura planta poate produce până la 62.000 fructe. 

Florile, purtătoare de polen, formează inflorescențe situate în vârful ramurilor, 

având forma alungită și compactă asemănătoare unui spic.

Polenizarea este realizată cu ajutorul vântului prin răspândirea grăunciorilor de 

polen. O singură plantă matură poate elibera în atmosferă câteva miliarde de 

grăunciori de polen și până la 30.000 de semințe, care își păstrează calitățile 

germinative până la 40 de ani. Planta atinge perioada de maximă polenizare în 

lunile august - septembrie, şi se întinde până sfârșitul lui octombrie. 

Deşi are un nume poetic, polenul acestei plante are o putere alergenă foarte

ridicată, provocând alergii severe la persoanele sensibile.

Ambrosia este o specie invazivă inclusă în lista oficială a buruienilor de 

carantina. Este toxică, amară, originară din America de Nord unde este 

utilizată ca vermifug.
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Planta se înmulţește prin seminte, care pot rezista în pământ mai bine de un sezon de vegetație până să

germineze, astfel în unii ani planta se înmulțește extrem de mult, în populații compacte și răsare

eșalonat. Semințele răspândite de vânt germinează primăvara, plantele crescând odată cu majoritatea

buruienilor iar pe parcurs ambrozia le depășește, devenind dominantă până la jumătatea lunii iulie,

când dezvoltă învelișul floral.

Este rezistentă la secetă și arșiță, în anii secetoși are condiții favorabile să se dezvolte foarte

rapid și să cuprindă areale întregi.

Perioada de vegetație se încheie odată cu primele brume și înghețuri din luna decembrie. 



RĂSPÂNDIRE

Germania

1863

România

1908-1910

Canada

Identificat polen de ambrozie cu 

vechime de 60000 ani – perioada 

interglaciară.

America de Nord

1838

Ambrozia este una dintre cele mai invazive plante existente pe teritoriul ţării noastre, fiind extrem de adaptabilă la condiţiile

pedoclimatice.

În România, ambrozia este răspândită în aproape toate zonele preferând solurile nisipoase, mai puțin fertile, ușor alcaline.

Crește spontan pe terenurile lăsate pârloagă, în principal de-a lungul căilor ferate, a, pe marginea apelor curgătoare, a

lacurilor, pe marginea pădurilor, în apropierea dărâmăturilor, respectiv pe terenurile lipsite de vegetație și prost întreținute,

dar și în grădini și parcuri neîngrijite pe șantierele de construcții, în zone unde s-a depozitat pământ excavat, în culturile de

cereale şi de floarea-soarelui, producând pagube semnificative de recoltă.



Rinoconjunctivită, astm, simptome cutanate,

inclusiv urticarie și angioedem, ajungându-se

chiar la manifestări similare celor din șocul

anafilactic

Manifestări clinice

În ultimii ani, cantitatea mare de polen

eliberată de această buruiană a determinat

o creștere masivă a numărului de persoane

care au reacții astmatice sau care

manifestă diferite forme alergice severe.

Este suficientă o concentrație de polen în

aer de sub 30 grăunciori de polen/m3

pentru a induce o reacție alergică.

Persoanele cu sensibilitate mai mare pot fi

afectate chiar de 1-2 grăuncioare polen/m3

Simptomele rinoconjunctivitei alergice sunt: strănut, prurit nazal, obstrucţie nazală, secreţii nazale apoase, prurit ocular, congestie oculară, lăcrimare,

iar ale astmului episoade de tuse, dificultate în respiraţie sau wheezing.

Simptomele cutanate includ leziuni de urticarie, care sunt papule pruriginoase, și edem dureros al țesuturilor profunde, care afectează mai frecvent

zonele periorală, periorbitală, limba, zona genitală, și extremitățile.

Șocul anafilactic este cea mai severă formă de reacție alergică, cu debut brusc, neașteptat, și tablou clinic deseori dramatic, putând duce la deces

prin obstrucția căilor aeriene și colaps vascular ireversibil. Șocul anafilactic reprezintă o urgență medicală.

Efectele ambroziei 

asupra sănătății



Mecanismul alergiilor



Expunere la polen de Ambrosia este posibilă şi în cazul consumului de

remedii naturiste sau homeopate, la prepararea cărora s-au folosit părți de

plantă

Cantităţi mici de polen se pot gasi în mierea de albine și în alte produse

ale stupului de albine.

Cantitatea de polen se dublează în perioadele de secetă şi temperaturi

crescute.

Polenul de ambrozie dispare numai atunci când temperaturile scad sub 9

grade Celsius.

Persoanele sensibile la polenul de iarba parloagelor au probleme de

sanatate atata timp cat planta este înflorită.

Cele mai multe persoane care suferă de alergii, se înregistrează în

categoria 15 – 64 de ani.

Efectele ambroziei 

asupra sănătății



TRATAMENT

• Tratamentul simptomatic al rinoconjunctivitei

alergice induse de ambrozia, care este stabilit de medicul

alergolog.

• Imunoterapia alergen-specifică (AIT), care este

singurul tratament care modifică cursul bolii, deoarece

interferează cu mecanismele imunologice patologice care

duc la dezvoltarea alergiei.
.

PREVENIRE

Evitarea expunerii la polen, care poate ameliora simptomele

rinoconjunctivitei alergice.

Expunerea la polen poate fi redusă prin utilizarea aparatelor

de aer condiționat cu filtre, prin închiderea ferestrelor în

timpul zilei, diminuarea timpului petrecut în aer liber în cursul

sezonului polinic, igienizarea obiectelor de îmbrăcăminte și

incălțăminte utilizate în exterior, schimbarea obiectelor de

îmbrăcăminte / încălțăminte la intrarea în interior, igiena

personală frecventă - spălarea frecventă a feţei şi mâinilor /

dușuri la întoarcerea acasă

IMPLEMENTAREA DE POLITICI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

COMBATEREA EFICIENTĂ A BURUIENII AMBROZIA



Legea nr. 62/2018 privind

combaterea buruienii ambrozia

Art. 1. (1) Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor

publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai

bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire,

combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia

artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive

invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau

extravilane.

Combaterea 
ambroziei

Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii

ambrozia



Activități derulate de Direcția de Sănătate Publică Bihor pentru 
informarea populației cu privire la efectele Ambrosiei asupra sănătății

Inițiativă legislativă pentru

sensibilizarea factorului politic

pentru modificarea cadrului legal

/ Contribuție la inițiativa

demarată de către demnitari din

județul Bihor

Concepere de materiale

informative: 2009 – Direcţia de

Sănătate Publică Bihor - „Alergii

şi plante alergice”

2018 - Informaţii complete

privind limitarea riscurilor pentru

sănătate produse de

buruiana ambrozia

Comunicate de presă / informări

regulate

Derularea de campanii de

informare – educare – comunicare:

Intervenție IEC 2019: Prevenirea

îmbolnăvirilor specifice de sezon

cald - Prevenirea șilimitarea

efectelor polenului de Ambrozia

Artemisiifolia asupra stării de

sănătate

Campania de IEC Sănătatea

mediului 2020 – Masă rotundă

Prezentări 2011 – în coaborare cu

Agenția pentru Protecția Mediului

Bihor și Direcția pentru

Agricultură Bihor: „ CONTROLUL

SPECIEI Ambrosia artemisiifolia

L. - planta alergenă”

EDUCAŢIE ECOLOGICĂ - 7

APRILIE 2011 - ZIUA MONDIALĂ

A SĂNĂTĂŢII - „Ambrosia –

factor de risc pentru mediu și

sănătate”

Desemnarea și participarea unui

expert al DSP Bihor în Comisia

Mixtă constituită prin Ordinul

Prefectului județului Bihor nr.

262 / 19.09.2018 pentru

constatarea și evaluarea

focarelor de ambrosia și pentru

instituirea măsurilor de

combatere



Concluzii

➢ Continuarea derulării de campanii

de informare a populației cu

privire la efectele buruienii

ambrosia asupra sănătății

➢ Combaterea buruienii ambrosia -

responsabilitate individuală,

instituțională și o obligație legală

➢ Dacă A. artemisiifolia este

observată pe un teren, este

necesar să se organizeze

intervenţii ce vizează suprimarea

plantei, intervenţie adaptata

stadiului de evoluţie, respectiv

anvergurii infestării suprafeţei

vizate.

➢ A. artemisiifolia poate fi stârpită

prin mai multe mijloace aflate la

îndemâna comunităţilor

➢ Riscurile generate de ambrosia

asupra sănătății individului sunt

importante, expunerea putând fi

pentru unele persoane chiar fatală

➢ Afectarea sării de bine, a

echilibrului și a performanțelor

persoanelor care suferă ca urmare

a expunerii la ambrozie sunt

importante

➢ Costurile asociate tratamentelor

pentru tratarea efectelor expunerii

la ambrosie asupra sănătății sunt

mari

➢ Persoanele care suferă de alergie

la A. artemisiifolia trebuie să se

prezinte la medic pentru a

beneficia de tratament adecvat și

recomandări specifice

Sunt necesare demersuri comune ale decidenților, autorităților, societății civile



Un mediu curat 

este esențial 

pentru sănătatea 

și bunăstarea 

oamenilor



THANK YOU!


