
1. TUNDERE
La fiecare 5-7 zile, în perioada de vegetație tunderea se face la înălțimea 
firului de iarbă de 3-5 cm.
Cuțitele să fie permanent bine ascuțite. Se sterilizează dacă există suspici-
une de boli.
De preferat să se tundă cu foarfeca elicoidală, cu tăvălug, cu colector de 
iarbă tunsă.

Tunderea se face pe iarbă uscată, nu umedă.

2. IRIGARE

Perioade de irigare:
- dimineață, înainte de răsărit;
- seara, înainte de apus (între orele 19 – 21 vara);
- o irigare suplimentată la ora 12, în perioadele cu temperaturi peste 38°C 
sau în prima săptămâna după montajul rulourilor de gazon, în timpul verii.

De două ori în 24 ore, minim 5 l / m² / 24 ore, adaptat la condițiile atmosferice.

Irigarea să se facă atunci când temperatura aerului este peste 16°C, maximul zilei.
Apa trebuie să fie lipsită de clor și clorură de sodiu (sare).
Aspersoarele să funcționeze în parametrii tehnici optimi, distribuția apei să fie uniform controlată, alimentarea să fie verificată. 

3. TRATAMENTE
A. PREVENTIVE
Tratamentele trebuie făcute împotriva bolilor și dăunătorilor, cu produse specifice, minim lunar.

(Distribuția să fie făcută cu utilaj profesional, uniform, controlat.)

a) CIPROCONAZOL 80 gr / l + PROPICONAZOL 250 gr / l 0,4 - 0,5 l / Ha
b) CLOROTALONIL 250 gr / l  - 2 l / Ha + TIOFANAT METIL 500 gr / l  1 l / Ha
c) PROQUINAZID 40 gr / l + TEBUCONAZOL 160 gr / l + PROCLORAZ 160 gr / l + SPI-ROXAMINA 250 gr / l 0,6 l / Ha
d) IMIDACLOPRID 200 gr / l - 0,3 l / Ha + TIACLOPRID 480 gr / l - 0,1 l / Ha + TIACLOPRID 480 gr / l  - 0,1 l / Ha
e) CIPERMETRIN  100 gr / l  -  0,2 l / Ha

B. CURATIVE
În funcție de boală și / sau dăunătorii identificați, în 24 ore de la apariție, cu repetare conform 
specificațiilor produselor.

5. LUCRĂRI SPECIFICE
- aerare;
- scarificare;
- top dressing (nisipare);
- tăvălugire.

în perioada de repaus vegetativ

4. FERTILIZARE

A. Februarie - Martie
Se va face în funcție de anotimp.

îngrășăminte complexe NPK + microelemente minim 16-16-16, doză minimă 40 gr / m².b

B. Aprilie - Mai
NPK, minim 25-5-5 (N mărit), doză minimă 40 gr / m².

C. Iunie - Iulie 
NPK, minim 15-20-20, doză minimă 40 gr / m².

D. August - Septembrie
NPK, minim 25-10-10, doză minimă 40 gr / m².


