
  

SMARTER  
Sustainable management of Ambrosia artemisiifolia in Europe 2013-2017
Food and Agriculture - COST Action FA1203

Consumator de polen
Trigonorhinus tomentosus
Coleoptera

Consumator de seminţe
Smicronyx perpusillus
Coleoptera

Defoliator
Ophraella slobodkini
Coleoptera

  

Originară din America de Nord, Ambrosia sau iarba 

pârloagelor este una dintre speciile alogene invazive 

cele mai importante din Europa, într-un interval scurt 

de timp fiind probabil să se extindă, în condiţiile schim-

bărilor climatice. De asemenea, este o buruiană im-

portantă și polenul poartă alergeni nocivi, care poate 

provoca alergii la persoanele sensibilizate. Prin urmare, 

este necesar, pe termen lung, unmanagement durabil și 

aplicabil pe scară largă. 

Cine suntem
O reţea interdisciplinară de experţi 

implicaţi în controlul acestei plante, 

profesionisti in domeniul sănătăţii, 

aerobiologi, ecologi, economiști 

și modelatori în agricultură și 

atmosferă. 

Ce facem
 Planul de gestionare pe termen

 lung și opţiunile de monitorizare

	 Dezvoltarea de noi soluţii  

 inovatoare de management	

		 Evaluarea raportului cost-eficieţă  

 în atenuarea efectelor produse  

 de speciile alogene invazive

Cum lucrăm
Sinergia între măsurile de control bio-

logic, fizic și chimic și demanagement 

al vegetaţiei este esenţială pentru 

SMARTER.

Scopul nostru este de a oferi instruire, 

cunoștinţe, transfer de tehnologie și 

politici de sprijin.

Ambrosia sau iarba pârloagelor   

(Ambrosia artemisiifolia) 

www.cost.eu

Contactaţi-ne 
smarter@unifr.ch 
www.ragweed.eu
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Soluţii noi

Consumator de seminţe
Euaresta bella
Diptera

Defoliator
Zygogramma disrupta 
Coleoptera

Defoliator
Tarachidia candefacta
Lepidoptera

Patogen al frunzelor
Puccinia xanthii
Basidiomycota

Lucraţi cu Ambrosia și sunteţi interesaţi să vă alăturaţi?

Insecte si fungi ce trăiesc pe Ambrosia

Problema

Ambrosia în lanul de 
porumb
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Plante mature de Ambrosia Eliberarea polenului de Ambrosia Alergia la polenul de Ambrosia Infecţia cu Ambrosia în Europa

Compoziţie: Karin Scholtes — National Museum of Natural History Luxembourg — www.mnhn.lu
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