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sfârşitul verii–începutul toamnei), a apărut necesitatea luării 
unor măsuri legislative la nivel de Guvern (Hotărârea Guver-
nului Republicii Moldova nr. 967 din 03.10.2018, publicată la 
12.10.2018 în Monitorul Ofi cial, nr. 384–395, art. 1029).

Conform datelor prezentate de Ministerul Agriculturii, Dez-
voltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova şi Agenţia 
Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (www.ansa.gov.md/.../
atenţie-ambrozia-o-buruiana-periculoasă), au fost întreprinse 
măsuri de informare şi conştientizare a populaţiei despre noci-
vitatea şi măsurile de distrugere (eradicare) a acestei pericu-
loase plante de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

Menţionăm că în plantaţiile viticole în care se respectă 
tehnologia de cultură această buruiană periculoasă practic lip-
seşte, deoarece produsele erbicide, autorizate pentru utilizare 
în viticultură şi pomicultură contra buruienilor mono- şi dicoti-
ledonate anuale şi perene indicate mai jos sunt efi ciente şi în 
combaterea acesteia – Ambrozia artemisiifolia:

1. Produse sistemice pe bază de glifosat: Chikara Duo,
WG  (glifosat+fl azasulfuron (288–6,7 g/kg) – 3,0 kg/ha; Clean-
X 360 SL (glifosat, 360 g/l, acid) – 2,0–5,0 l/ha; Dominator 
Mega 480 SL (glifosat, 480 g/l, acid) – 3,0–3,8 l/ha; Felix 
WDG (glifosat, 757 g/kg, sare) – 1,5–2,5 kg/ha; Gliacint, SL 
(glifosat, 480 g/l, acid) – 2,0–6,0 l/ha; Glifovit 48 SL (glifosat, 
480 g/l, acid) – 4,0–5,0 l/ha; Muscle-Up 500 SL (glifosat, 
612 g/l, sare) – 1,5–3,0 l/ha; Nuarid 500 WG (glifosat, 
500 g/kg, acid) – 2,0–4,0 l/ha, Ouragan Forte 500 SL (glifosat, 

În ultimii ani pe teritoriul Republicii Moldova a căpătat răs-
pândire extinsă planta Ambrozia artemisiifolia, denumită popu-
lar şi iarbă de paragină, iarba pârloagelor sau fl oarea-pustiei 
(fi g. 1). Deoarece buruiana (polenul acesteia) exercită un im-
pact negativ accentuat asupra sănătăţii populaţiei ca alergen 
foarte agresiv (polenul apare în atmosferă în perioada de la 

Fig. 1. Ambrozia artemisiifolia (sursa internet)
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500 g/kg, acid) – 1,5–4,0 l/ha; Rodeo ST (glifosat, 441 g/l, 
sare) – 2,0–5,0 l/ha; Roundup Flex (glifosat, 588 g/l, sare) 
– 1,5–4,5 l/ha; Terminator 410 SL  (glifosat, 410 g/l, sare) –
2,0–6,0 l/ha; Tornado, SL (glifosat, 360 g/l, acid) – 2–4 l/ha. 

2. Produse de contact pe bază de glufosinat de amoniu:
Basta SL 150 (glufosinat de amoniu, 150 g/l) – 2,5 l/ha.

3. Produse de contact pe bază de diquat dibromid: EXCEPT 
200 SL (diquat dibromid, 200 g/l) – 3,0–4,0 l/ha; Reglon Super 
150 SL (diquat dibromid, 150 g/l) – 3,0–4,0 l/ha. 

Pentru aplicarea acestor erbicide în viile pe rod, în prezent 
se folosesc maşini şi dispozitive care asigură tratamente în 
benzi (de-a lungul rândurilor) – DEV-2 sau tratamente totale 
înainte de înfi inţarea plantaţiilor viticole (toamna, după recol-
tarea culturii premergătoare sau înainte de desfundarea tere-
nului), aplicând stropitoarele obişnuite pentru tratamente (STR 
– 12-1500, STR – 12-1500 (2000), STR-18-2000), elaborate
de ITA „Mecagro”. 

Pentru asigurarea unui efect satisfăcător de combatere, 
produsele pe bază de glifosat, glifosinat de amoniu, diquat di-
bromid  se aplică în fazele de creştere intensivă a buruienilor 
(la înălţimea de 5–10 cm a buruienii ambrozia – cultură anua-
lă, care se înmulţeşte prin seminţe) sau 15–20 cm a buruieni-
lor perene, cu norma de consum a soluţiei de 200 l/ha.

Ţinem să menţionăm că erbicidele cu substanţa activă pe 
bază de glifosat (N-phosphonomethyil glycine) exercită acţi-
une totală asupra buruienilor şi pot fi  aplicate contra ambro-
ziei doar postemergent (cu condiţia protejării culturii) în faza 
de creştere intensivă a buruienii. Fiind absorbită de organele 
verzi (frunze), substanţa activă este translocată în întreaga 
plantă. Acţionează numai asupra plantelor verzi în vegetaţie şi 
nu afectează plantele care nu au răsărit. Nu afectează viţa-de-
vie dacă ajunge pe tulpinile lignifi cate, însă este necesară pro-
tecţia organelor verzi ale culturii de orice contact cu substanţa 
activă. Pătrunderea glifosatului se produce rapid prin frunzele 
şi tulpinile verzi ale ambroziei şi ale  altor buruieni. De obicei, 
acest proces durează între 4 și 6 ore. Din punct de vedere 
biochimic, glifosatul inhibă sinteza acizilor amino-aromatici. 
Substanţa activă este uşor absorbită prin cuticulă şi stomate, 
fi ind translocată în întreaga plantă, inclusiv spre rădăcini. Se 
acumulează şi acţionează în ţesuturile meristematice (vârfurile 
de creştere). Buruienile care au organe de înmulţire subterană 
(rizomi, bulbi etc.), datorită translocării bazipetale, de aseme-
nea sunt distruse. Simptomele acţiunii erbicidului încep să se 
observe după o perioadă de 7-14 zile. Plantele tratate se în-
gălbenesc, se brunifi că şi se usucă.

Printre alte cunoştinţe tehnice importante la executarea 
corectă a lucrărilor de erbicidare contra ambroziei şi a altor 
buruieni mono- şi dicotiledonate anuale şi perene din plantaţii-
le viticole este necesar să amintim următoarele:

a) Erbicidarea se va aplica pe timp liniştit, cu condiţia pro-
tejării culturii. Nu se va erbicida dacă sunt condiţii de ploi în 
următoarele 4-6 ore.

b) În cazul aplicării produselor pe bază de glifosat, înainte
de folosirea erbicidelor se vor efectua lucrări de lichidare a 
lăstarilor de pe tulpină şi cei apăruţi din portaltoi, pentru a se 
evita contactul substanţei cu părţile erbacee ale viţei-de-vie. În 
cazul utilizării produselor pe bază de glufosinat de amoniu sau 
diquat dibromid care posedă doar acţiune de contact şi nu pot 

fi  translocate spre rădăcină, aplicarea operaţiilor respective nu 
este necesară. 

c) Erbicidarea nu se va aplica când buruienile sunt afec-
tate de condiţii de stres (de secetă), deoarece în asemenea 
cazuri translocarea produsului din frunze spre rădăcini este 
limitată. O mai bună absorbţie şi translocaţie a produsului se 
va obţine după o ploaie recentă, când buruienile (ambrozia) au 
o vegetaţie mai activă (cele mai bune rezultate se obţin când
buruienile au o vegetaţie activă şi solul o bună umiditate).

d) Pentru asigurarea unui efect satisfăcător de combatere
a buruienilor se va folosi un volum cât mai redus de apă (200 l/
ha). Produsele sunt mai efi ciente fi ind aplicate în concentraţie 
de 1,5–2,0%. 

e) Rampa de erbicidat trebuie să fi e reglată la o înălţime
corectă deasupra culturii buruienilor, pentru asigurarea unei 
distribuiri cât mai bune a soluţiei pe suprafeţele tratate (ale 
organelor verzi ale buruienilor).

f) Viile mai tinere de 3 ani nu trebuie să fi e erbicidate cu
produse pe bază de glifosat, deoarece există butuci cu scoarţa 
insufi cient maturată (în cazuri excepţionale, la aplicarea pro-
duselor pe bază de glifosat se vor folosi ecrane speciale de 
protecţie, care să evite contactul substanţei active a produsu-
lui cu organele plantei tinere). În aceste cazuri este indicată 
utilizarea produselor de contact pe bază de glufosinat de amo-
niu sau diquat dibromid.

g) Pregătirea soluţiei se face direct în rezervorul maşinii
de stropit: rezervorul aparatului de stropit se umple pe jumă-
tate cu apă curată, în prealabil fi ltrată prin site, apoi se toarnă 
cantitatea necesară de produs; agitând în continuu conţinutul 
rezervorului, se adaugă cantitatea necesară de apă. Agitarea 
permanentă a amestecului e necesară până la fi nisarea trata-
mentului. Este foarte important respectarea în timpul lucrului a 
vitezei de deplasare şi a presiunii stabile.

h) Înainte de erbicidare se reglează corect (echipamentul)
agregatul de erbicidat. Se vor folosi duze cu un debit de  150–
200 litri/ha la presiunea de 2-3 bari, la o viteză a tractorului de 
4–5 km/oră. 

i) Pentru calcularea volumului total (l/ha), se poate utiliza
următoarea formulă: l/ha = debitul duzelor (ml/min.) x 1 000/ 
distanţa dintre duze (cm) x viteza tractorului (m/min.). Debitul 
optim al unei duze (volumul de lichid care trece într-o unitate 
de timp prin orifi ciul duzei) trebuie să fi e în limitele de 600–
1 300 ml/min. 

Trebuie să accentuăm că controlul şi combaterea ambrozi-
ei este uşor de realizat, deoarece aceasta se înmulţeşte numai 
prin seminţe şi este sensibilă la acţiunea multor substanţe ac-
tive utilizate la culturile prăşitoare, tehnice şi păioase pe bază 
de: -2,4-D (sare de dimetilamină) şi dicamba, imazetapir, pen-
dimetalină, dicamba+clorsulfuron, rimsulfuron+tifensulfuron-
metil ş.a. (Registrul de Stat al produselor de uz fi tosanitar şi al 
fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova).

Pentru limitarea extinderii şi eradicarea acestei plante 
(ambrozia), în cazul viilor familiale, pe lângă aplicarea erbi-
cidării, pot fi  folosite şi alte mijloace şi măsuri precum: praşila 
mecanică cu grapa cu discuri sau manuală, tăierea sau smul-
gerea din rădăcină. 

Printre alte măsuri de prevenire şi distrugere a acestei pe-
riculoase buruieni în vii abandonate, drumuri pot fi  folosite mij-
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loace complexe precum: cositul manual sau mecanic, lucrarea 
cu grapa cu discuri, lucrarea cu combinatorul ş.a.

În sprijinul strategiilor de control al acestei buruieni no-
cive a parvenit Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 
nr. 967 din 03.10.2018, în care se  menţionează că comba-
terea buruienii ambrozia în ariile naturale protejate se reali-
zează conform prevederilor Legii nr.1538/1998 privind fondul 
ariilor naturale protejate de stat ce se referă la regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a fl orei şi 
faunei sălbatice. În indicaţiile ANSA (2017) se atenţionează că 
persoanele fi zice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi 
forma juridică de organizare, sunt obligate să efectueze cerce-
tarea sistematică a semănăturilor şi a plantaţiilor, realizarea de 
măsuri fi tosanitare în scopul prevenirii apariţiei şi diseminării 
organismelor dăunătoare în conformitate cu prevederile art. 35 
alin. (1), lit. a) şi b) al Legii nr. 228 din 23.09.2010 cu privire 
la protecţia plantelor şi la carantina fi tosanitară în procesul de 
cultivare a plantelor.

În cazul nerespectării indicaţiilor de combatere a buruie-
nii ambrozia, aceasta se consideră drept contravenţie și se 
sancţionează cu amendă conform art. 117 şi 405 din Codul 
contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008. Totodată, 
conform art.189 alin. 2 al Codului contravenţional al Republicii 
Moldova nr. 218 din 24.10.2008, neîndeplinirea la timp sau 
încălcarea în mod intenţionat de către deţinătorii de terenuri a 
măsurilor obligatorii privind combaterea dăunătorilor de caran-
tină, a agenţilor patogeni ai bolilor de plante şi a buruienilor, 
se sancţionează cu amendă de la 3 la 12 unităţi convenţionale 
aplicate persoanei fi zice, cu amendă de la 24 la 48 de unităţi 
convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu 
amendă de la 48 la 90 de unităţi convenţionale aplicată per-
soanei juridice.

Printre alte măsuri importante pentru combaterea efi cientă 
a acestei periculoase plante trebuie menționate şi următoarele:

1. Postarea recomandărilor de combatere a ambroziei pe
paginile ofi ciale ale instituţiilor abilitate (Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenția Națională pentru 
Sănătate Publică, Agenția Națională pentru Siguranța Alimen-
telor, Direcţiile agricole raionale,  site-urile primăriilor, oraşelor 
şi satelor);

2. Organizarea seminarelor, întrunirilor pentru  informarea
populației în ceea ce priveşte nocivitatea ambroziei asupra 
sănătății omului (efectele negative ale polenului buruienii Am-
brozia artemisiifolia).

3. În perioada de vegetaţie inspectorii Agenţiei Naţionale
pentru Siguranţa Alimentelor vor verifi ca şi identifi ca terenurilor 
infestate cu buruiana ambrozia şi vor lua măsurile de rigoare 
pentru eradicarea şi limitarea ariei de extindere a acesteia în 
raza unităţilor administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova.

4. Editarea posterelor, trifoliilor, spoturilor publicitare şi
broşurilor cu genericul:  „Metode efi ciente de combatere a bu-
ruienii ambrozia la culturile agricole şi pe terenurile imobiliare 
aferente”.

5. Organizarea periodică a meselor rotunde televizate şi
radiofonice cu specialiştii din cadrul Ministerului Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale şi Mediului al Republicii Moldova şi al 
altor organizaţii abilitate cu genericul: „Combaterea şi preveni-
rea răspândirii buruienii ambrozia”.
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