COMBATEREA AMBROZIEI

Ambrozia este o planta cu origini nord-americane, a carei prezenta se face simtita
in Europa inca din anul 1860, remarcata in primul rand prin alergiile cunoscute de
catre majoritatea locuitorilor sub denumirea de “febra fanului”.
In Romania, ambrozia este prezenta pe terenurile abandonate, pe marginea
drumurilor, pe campurile insorite si calde sau pe malurile raurilor de campie, fiind
o expresie clara a denumirii populare de “iarba parloagelor”. Cu un potential
enorm de raspandire, planta produce anual peste 3000 de seminte, ambrozia este o
adevarata amenintare pentru agricultura, mediu si sanatate publica.
Statistic, cca 15% din populatie este sensibila la polenul acestei plante care
determina in fazele usoare un stranut repetat si inrosirea ochilor, iar la persoanele
hipersensibile poate provoca rinita alergica, astm si chiar soc anafilactic la o
expunere prelungita.
Avand in vedere gradul mare de pericol determinat de raspandirea acestei plante,
Parlamentul Romaniei a adoptat Legea nr. 62/2018, un act legislativ major care
introduce o planta sub incidenta legii si care stabileste masurile care se impun
pentru limitarea ariei de raspandire a acestei specii invazive si eradicarea plantei.
Inca de la inceputul lunii iunie o echipa, constituita special pin dispozitia
Primarului, s-a implicat in mod activ in identificarea proprietarilor de
terenuri neingrijite pe care creste buruiana ambrozia, notificandu-i sa
intreprinda toate masurile necesare pentru evitarea raspandirii acestei
buruieni prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrari si metode specifice.
Aceste masuri vor continua pana la sfarsitul perioadei de vegetatie.
Mentionam faptul ca persoanele care au fost avertizate si nu au luat/nu vor
lua masurile de rigoare vor fi sanctionate potrivit legii.
Pe aceasta cale facem un apel catre toti cetatenii orasului nostru sa ia masurile
necesare pentru evitarea instalarii sau raspandirii buruienii ambrozia,
precum si pentru a evita sanctiunile stabilite prin Legea nr. 62/2018.
Va multumim pentru intelegere!
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