
CALENDAR  DE ÎNTREŢINERE
SEZON 2014

1. Întreţinerea gazonului şi sistemului de irigaţii

Lucrăriile de întreţinere la gazon încep primăvara în luna martie cu o fertilizare granulară NPK şi 

microelemente, de preferinţă cu eliberare lentă 6-8 săptămâni pentru a ajuta gazonul să prindă putere şi să 

pornească în vegetaţie. Dacă în gazon există “masă vegetală moartă în exces” , se va face o aerisire pentru 

favorizarea creşterii gazonului tânăr. Aceste operaţiuni sunt precedate de un tratament preventiv împotriva 

bolilor şi dăunătorilor.

Din luna aprilie gazonul începe să crească vizibil şi trebuie tuns regulat. Se va face verificarea maşinii de tuns 

înainte de a începe să tundeţi. Se verifică nivelul de ulei dacă maşina este pe benzină şi cuţitele să fie suficient 

de ascuţite. După fiecare tundere maşina de tuns gazonul se va spăla şi se va depotiza într-un loc uscat. 

Înălţimea de tundere a gazonului este între 2 şi 4 cm, cu specificaţia că se recomandă în condiţii de caniculă 

gazonul să nu fie tuns mai jos de 3 cm pentru a preveni evaporarea, acest lucru ajutând la economia de apă.

Nr. Luna I. Gazon II. Arbori şi arbuşti III. Irigaţii

1 Martie Fertilizare Npk
Tratament boli şi 
dăunători

Tratament boli şi dăunători

2 Aprilie Scarificare Tăieri de formare şi 
întreţinere
Fertilizare

3 Mai Fertilizare granulară 
NPK

Tratament boli şi dăunători Pornire instalaţie şi 
programare
Reglarea aspersoarelor 
şi verificare stare

x

4 Iunie Tratament boli şi dăunători 
preventiv şi curativ
Fertilizare

5 Iulie Fertilizare NPK
Foliar sau granular

Reprogramarea 
sistemului pentru 
udare pe timp de vară

6 August

7 Septembrie Fertilizare NPK Tăieri de formare şi 
întreţinere

Reprogramarea
sistemului pentru 
udarea de toamnă

8 Octombrie Aerisire Tratament boli şi dăunători

9 Noiembrie Golire sistem de irigaţii



În luna mai se va porni sistemul de irigaţii, se vor verifica aspersoarele şi starea acestora şi dacă este necesar 

se vor regla pentru o udare optimă. Se programează timpii de udare pe fiecare zonă în funcţie de expoziţia 

fiecărie zone, astfel încât zonele umbrite să beneficieze de apă mai puţină iar zonele însorite de apă mai multă.

Luna iunie-iulie se reprogramează udarea în funcţie de evoluţia vremii, cu udare de preferinţă noaptea când 

este mai răcoare şi evitarea udării între orele 10:00  - 20:00.

Fertilizare granulară şi tratament împotriva bolilor şi dăunătorilor

În luna septembrie reprogramăm timpii de udare şi fertilizăm cu fertilizant NPK cu mai mult fosfor şi potasiu 

pentru o bună dezvoltare a sistemului radicular.

Luna octombrie se va face o scarificare a gazonului dacă suprafaţa este excesiv de compactată şi se va face un 

tratament împotriva bolilor şi dăunătorilor.

În noiembrie se va face golirea apei din tubulară pentru a nu îngheţa aspersoarele şi a prelungi durata de viaţă 

a sistemului.

*Atenţie deosebită trebuie acordată reglării timpilor de udare a sistemului  de irigaţii pe fiecare zonă în parte 

şi a momentului  din zi sau noapte când se face udarea. Apa în exces favorizează apariţia muşchiului şi 

dispariţia gazonului, pe când un gazon care nu are apă suficientă nu are o creştere sănătoasă. Aşadar atenţie la 

zonele umbrite.

2. Întreţinerea arborilor şi arbustilor ornamentali

Întreţinerea debutează în martie-aprilie cu un tratament preventiv  împotriva bolilor şi dăunătorilor, se vor 

face tăierile necesare la arbuştii cu flori pentru a favoriza apariţia de lăstari noi şi tăieri de formare şi 

întreţinere la arbuştii decorativi prin frunză.

În luna aprilie-mai, când arborii şi arbuştii încep să crească vizibil, se face o fertilizare granulară sau foliară cu 

aport ridicat de azot pentru a-i ajuta să crescă şi să înflorească.

Se recomandă cel puţin patru tratamente împotriva bolilor şi dăunătorilor la arbori şi arbuşti ornamentali în 

sezonul de vegetaţie.

Luna septembrie se face o fertilizare granulară sau foliară cu aport ridicat de fosfor şi potasiu pentru a ajuta la 

lemnificarea lăstariilor şi fortificarea sistemului radicular. Tot acum se fac tăieriile la garduri vii.

Vă doresc spor la grădinărit,
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