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COMUNICAT DE PRESA 

 
                     Buruiana Ambrozia: alergia la ambrozie, simptome, tratament 

 

Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) este o plantă anuală, perenă, 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 (cu excepția zonei 

dealurilor înalte și a zonei montane), preferând solurile nisipoase, mai puțin fertile, ușor alcaline. 

Ambrozia este prezenta în grădini, în culturile de cereale și de florea-soarelui, producând pagube 

semnificative de recoltă. Crește spontan pe terenurile lăsate în paragină (de aici denumirea populara 

de iarba de paragină) cum ar fi pe marginea drumurilor și de-a lungul căilor ferate, pe marginea 

apelor curgătoare, a lacurilor, a pădurilor, în apropierea dărămăturilor, pe șantierele de construcții, 

în zone unde s-a depozitat pământ excavat, respectiv pe terenurile lipsite de vegetație și prost 

întreținute, dar și în grădini și parcuri neîngrijite. 

 

 

În țara noastră, ambrozia s-a aclimatizat recent – răspândirea sa a fost ajutată de încălzirea 

globală. Primele informații asupra acestei specii în România dateaza din 1908 - planta fiind 

prezentă în Banat, Sighet, Moldova, Muntenia, Ploiești. În această perioadă s-au identificat doar 

exemplare individuale sau populații foarte mici. Dupa anul 1990, pe teritoriul României, numeroase 

terenuri agricole au fost abandonate, au avut loc defrișări masive în sectorul silvic, astfel ambrozia 

s-a extins foarte mult în flora spontană, invadând inclusiv culturile agricole. 

Ambrozia nu este recunoscută ca și plantă de carantină. 

Desi este o specie invazivă în România și fiind periculoasă pentru sănătatea populației, 

ambrozia nu este recunoscută oficial în România ca plantă de carantină. 

În mod uzual, alergiile la polen sunt cauzate de expunerea la polenul de ambrozie pe parcursul 

mai multor ani (3-4 ani), astfel că simptomele de rinită alergică apar la copii cu vârsta de cel puțin 

4-5 ani. Sunt cazuri când, vârsta de apariție a simptomelor a coborât sub 1 an, existând chiar și copii 

de 6 luni care prezintă rinită alergică indusă de polenul de ambrozie. Se evidențiază astfel gravitatea 



extremă generată de alergia la ambrozia, care afectează sănătatea unei largi categorii populaționale, 

care include și copii cu vârsta de sub 1 an. 

Simptome în alergia la ambronzie 

Polenul ambronziei este responsabil pentru reacțiile de rinita alergică semnalate la din ce în ce 

mai mulți români. 

Ambrozia înflorește (perioada periculoasă pentru oamenii suferinzi de alergie) între sfârșitul 

lunii iulie și sfârșitul lunii septembrie. O plantă matură poate elibera pana la 8 miliarde de 

grauncioare de polen ~20 microni diamentru și ~ pana la 30.000 de semințe care își păstrează 

calitațile germinative 40 de ani. 

Simptomatologia persoanelor alergice la polenul de ambrozie, este sezonieră, în lunile august 

și septembrie și constă în: 

 stranut în salve, 

 prurit (mâncărime) nazal, ocular și faringian, 

 obstrucție nazală (nas înfundat), 

 rinoree (secreție din nas) apoasă, 

 secreții postnazale, 

 congestie (înroșire) oculară, 

 lăcrimare, 

 tuse seaca, 

 Wheezing (respirație suierătoare) și dispnee (respirație dificilă) în special dimineața și seara, 

 urticarie (mâncărime generalizată). 

Foarte rar, pot să apară reacții încrucișate între polenul de ambrozie și alimente ca: roșii, kiwi, 

pepene roșu, pepene galben, banane. 

Este important de menționat faptul că între creșterea concentrației de polen și apariția 

simptomelor există o fereastră de oportunitate de cca 2 săptămâni, în care se poate începe 

tratamentul simptomatic al alergiei, ceea ce va duce la ameliorarea semnificativă a calității vieții 

pacienților. Astfel cu o investiție minimă în aparatură pentru monitorizare aerobiologică, putem 

alerta eficient populația cu privire la prezența polenului în aer. 

Cât de frecventă este alergia la ambrozia ? 

Se apreciază că, din populația activă a României (9.000.000 persoane), un număr de 482.000 

persoane sunt alergice la polenul de ambrozia, majoritatea prezentând rinoconjunctivită, afecțiune 

care în timp evoluează spre astm. Aceste date evidențiază o prevalență crescută a alergiei la 

ambrozia de 5,35% în populația activă din România, ceea ce indică o morbiditate crescută, 

comparabilă cu cea dată de diabetul zaharat. Se estimează că populația expusă la polenul de 

ambrozia atinge 6 milioane, majoritatea din vestul țării, celelalte regiuni fiind mai puțin afectate. 

Prezența simptomelor enumerate mai sus numai pe perioada sfârșitului verii, precum și a 

testelor cutanate (PRICK TEST) pozitive pentru polenul ambroziei, completate de analizele de 

laborator necesare (imuonoglobuline E (Ig E) totale și specifice), conduc la diagnostic. 

Tratament în alergia la ambrozie. 

Tratamentul în alergia la ambronzie constă în evitarea contactului cu polenul plantei, 

reducerea inflamației și a simptomatologiei și imunoterapia. 

Tratamentul rinitei alergice: spray nazal cu corticoid, pentru a reduce inflamația de la 

nivelul nasului, 1-2 pufuri/nara/zi; spray nazal antialergic și antihistaminic oral pentru reducerea 

simptomatologiei. Dacă se asociază și conjunctivita alergică, se administrează picături oculare 

antialergice și/sau cu corticoid. 

Tratamentul astmului bronsic: spray-uri cu corticoid sau spray-uri cu corticoid și 

bronhodilatator, în funcție de severitatea bolii și antihistaminic la nevoie. Bronhodilatatoarele cu 

durata scurtă de acțiune, se administrează doar în criză de astm bronsic.   

Alergia la ambrozie fiind sezonieră, necesită un tratament doar pe perioada polinică (a 

prezenței polenului), tratamentul se începe cu 1 – 2 săptămâni înainte de sezonul polinic, se menține 

pe tot sezonul și se reia în fiecare an. 

Imunoterapia se poate realiza atât sublingual (SLIT) cât și injectabil subcutanat (SCIT) și se 

realizează cu extract de polen. Vaccinul se administrează în doze progresiv crescande, pe o perioadă 

de 3 ani, neîntrerupt. Înainte de inițierea imunoterapiei, afecțiunea trebuie să fie controlată 

medicamentos, iar în cazul afecțiunilor sezoniere (alergia la polen), imunoterapia nu se începe în 

sezonul polinic. Tratamentul nu se decontează de către Casa de Asigurări de Sănătate, pacientul 

http://www.televiziunea-medicala.ro/ambrozia-alergia-la-ambrozie-simptome-tratament/#ambronzia-simptome
http://www.televiziunea-medicala.ro/tuse-tratament-naturist/
http://www.televiziunea-medicala.ro/ambrozia-alergia-la-ambrozie-simptome-tratament/#ambronzia-tratament


suportând integral costurile. Succesul terapiei este strâns legat de corectitudinea aplicării și din acest 

motiv e posibil ca în cazul copiilor să se recomande terapia prin vaccinare și nu cea sublinguală cu 

spray.   

Dar, e mai ușor să previi decât să tratezi. Chiar dacă nu sunteți alergici, încercați să vă 

reduceți cât mai mult expunerea la polenul acestei buruieni. Evitați activitățile în aer liber în zonele 

cu ambrozie, montați-vă plase de polen, cautați soluții personale eficiente.  

Cum poate fi combătută/distrusă buruiana ambrozia ? 

În majoritatea cazurilor buruiana este răspândită și ocupă spații/vetre compacte. Ca urmare, 

cele mai bune rezultate se pot obține prin cosirea manuală a acestor vetre sau prin folosirea 

diferitelor echipamente mecanice de tuns iarba, în special pe alineamentele căilor ferate, a 

drumurilor și pe marginea parcelelor. În interiorul tarlalelor agricole, stufărișuri, denivelări etc., 

distrugerea se poate face prin aplicarea unor lucrări de discuit, grăpat sau prin folosirea unor cositori 

mecanice.  

Când buruiana este răspândită pe suprafețe mai mari se pot aplica erbicide, începând de 

primăvara devreme când buruiana are 10 - 15 cm și poate fi recunoscută cu ușurință. În cazul 

existenței unor focare izolate, buruiana poate fi smulsă relativ ușor folosind mănuși de protecție 

pentru evitarea iritațiilor, distrusă cu sapa sau prin secerare. 

Pentru ca lucrările de combatere să fie cât mai eficiente, cositul mecanic sau manual trebuie 

efectuat cât mai aproape de suprafața solului în vederea distrugerii tuturor ramificațiilor care 

pornesc din tulpina principală. În caz contrar, se distruge doar tulpina principală iar restul 

ramificațiilor se dezvoltă, înfloresc și produc în continuare polen. Se recomandă cositul repetat de 2 

-3 ori pe an. Lucrările de combatere se repetă în fiecare an până la eradicarea completă a buruienii. 

În România planta s-ar putea stârpi definitiv prin acțiunea autorităților. Tocmai de aceea, în 

Monitorul Oficial nr 785/2018 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia.  

Care sunt instituțiile responsabile cu identificarea terenurilor infestate și a 

proprietarilor lor? 

Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, 

responsabilitatea identificării terenurilor infestate cu buruiana ambrozia revine autorităților 

administrației publice locale (primăriilor comunale, orășenești și municipale) care trebuie să verifice 

anual terenurile de pe raza administrativ-teritorială a acestora, să identifice proprietarii sau 

deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, 

sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții unde au 

fost identificate focare de infestare și să îi someze în timp util, astfel încât lucrările de combatere să 

fie efectuate până la data de 30 iunie a fiecărui an. Verificarea și identificarea terenurilor infestate 

cu specii de buruieni aparținând genului ambrosia se va declanșa primăvara după răsărirea acestei 

specii. 

        Când trebuie să fie distrusă buruiana ? 

        Buruiana ambrozia trebuie distrusă în perioada cuprinsă între răsărire și apariția primelor 

inflorescențe, respectiv până la data de 30 iunie a fiecărui an. În cazul reapariției focarelor se 

recomandă efectuarea repetată a lucrărilor de combatere pe întreaga perioadă a anului, evitându-se 

astfel apariția inflorescențelor. 

        Cine trebuie să aplice sancțiunile pentru proprietarii/deținătorii/administratorii/ 

beneficiarii de terenuri care nu aplică măsurile necesare de combatere? 

        Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 62/2018 și ale art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului 

nr. 707/2018, verificarea și constatarea nerespectării obligațiilor de combatere a buruienii ambrozia, 

precum și aplicarea sancțiunilor se face de către o Comisie mixtă constiuită prin ordin al 

Prefectului. Informarea Comisiei mixte referitoare la situația proprietarilor care nu au luat măsurile 

necesare de combatere se face în timp util de către autoritățile administrației publice locale. De 

asemenea, autoritățile administrației publice locale vor transmite în prealabil o somație către 

proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de 

apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de 

construcți, pe ale căror suprafețe au fost depistate focare de infestare, prin care vor lua la cunoștință 

despre obligațiile ce le revin și sancțiunile care vor fi aplicabile în cazul nerespectării prevederilor 

legale. 



        Ce sancțiuni se vor aplica pentru proprietarii/ deținătorii/administratorii/ beneficiarii de 

terenuri care nu respectă prevederile legale ? 

        Comisia numită prin ordin al prefectului efectuează două controale pe teren. Primul control îl 

efectuează în perioada 1 – 15 iulie a fiecărui an, iar proprietarii care nu au aplicat măsuri de 

combatere sunt sancționați cu ”Avertisment”. Cel de-al doilea control este efectuat de către comisie 

în perioada 16 – 31 iulie a fiecărui an și vizează proprietarii sau deținătorii de terenuri, 

administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și 

ai bazinelor piscicole, precum și beneficiarii lucrărilor de construcții care nu au aplicat lucrările de 

combatere a buruienii nici după ce au primit sancțiunea de avertisment. În acest caz, persoanele 

fizice se sancționează cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei iar persoanele juridice cu amenzi de la 

5.000 lei la 20.000 lei. 

        Atenție! Persoanele sancționate cu amenzi în primul an de control de către Comisia mixtă, 

respectiv în anul 2019, pot fi sancționate și în anii următori dacă nu aplică măsurile de combatere a 

buruienii ambrozia potrivit legii. 

        Care sunt actele normative ce trebuie cunoscute de către proprietarii/deținătorii/ 

administratorii/ beneficiarii de terenuri ? 

        Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia; Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea 

buruienii ambrozia. 

 

 


