
FloraSelf Seminte regarnisire gazon, 3 kg 
 
Sfaturi insamantare/reinsamantare,Intretinere gazon(udare, fertilizare,tundere): 
 
- perioada optima de reinsamantare: mijlocul lunii martie - inceputul lunii aprilie, nu in 
perioada ploioasa, deoarece  nu se va distribui uniform si vor ramane portiuni  goale unde nu 
va creste, Temperatura optima:10-25 grade C  
- un lucru important este si tipul solului:. Unele tipuri de gazon nu vor rezista anumitor tipuri 
de soluri, asa ca este esential sa luati in considerare si acest aspect inainte sa cumparati 
semintele. 

Cel mai bun tip de sol este pamantul negru sau cernoziomul, care este usor de sapat, de 
sfaramat si afanat, apa patrunde uniform in el, este bogat in nutrienti, astfel incat nu va fi 
nevoie sa mai folositi ingrasaminte. 

Un sol argilos se va incalzi greu, asa ca nu veti putea planta gazonul in lunile martie 
sau octombrie, cand este prea frig. De asemenea, trebuie sa aveti grija cum udati pamantul, 
pentru ca terenul argilos nu absoarbe uniform apa si se pot crea mici baltoace care sa va strice 
semintele. 

Pe de alta parte, solul nisipos nu retine apa, astfel incat in perioadele secetoase gazonul 
va avea nevoie de mai multa umiditate. Terenul nisipos poate fi semanat atunci cand 
temperaturile sunt inca scazute, in luna martie, in septembrie sau octombrie. 
- pentru plantare/replantare gazon:-  este nevoie in primul rand sa sapati si sa afanati solul.  
- pregatirea solului: Primavara, un ingrasamant de gazon(care contine ierbicid) este cel mai 
potrivit pentru a asigura dezvoltarea optima a gazonului. Ingrasamantul se aplica doar pe 
portiunea de sol care urmeaza sa fie semanata si este nivelat apoi cu ajutorul unei greble, 
astfel incat sa fie distribuit in mod egal.  
- modul de plantare a semintelor: Semintele trebuie amestecate in cutie, pentru ca toate 
soiurile sa se distribuie cat mai bine. Semintele trebuie distribuite cat mai uniform, 
insamantand incrucisat, jumatate de cantitate intr-un sens, jumatate in celalalt sens. Semintele 
se acopera cu un strat subtire de pamant, astfel incat sa fie la mai putin de 1 centimetru 
adancime si se taseaza pamantul cu ajutorul unui tavalug. Zona semanata se uda apoi 
abundent, insa aveti grija sa nu folositi un jet de apa prea puternic, deoarece acesta poate 
deplasa semintele. De asemenea, este indicat sa nu pasiti pe pamantul proaspat insamantat, tot 
pentru a nu a schimba locul semintelor.  
 - intretinerea gazonului(udare,fertilizare,tundere):  Atunci cand se pune gazonul, va 
trebui sa udati mai des solul, ori de cate ori este nevoie, pentru a intensifica procesul de 
crestere. Ulterior, dupa ce se seamana gazonul si iarba creste, va trebui doar sa intretineti 
iarba prin tuns si prin fertilizare.Ingrasamantul este foarte important, intrucat acesta contine 
potasiu, care protejeaza de boli, dar si fosfor, care favorizeaza intarirea radacinilor. 
Fertilizarea gazonului se face aproximativ o data la doua luni, cand iarba este uscata, iar 
ingrasamantul trebuie intins cat mai uniform. Cele mai potrivite sunt iingrasamintele minerale 
care contin azot, fostfor si potasiu. 

Cand udati gazonul, acest proces trebuie sa dureze intre 20 si 30 de minute, in functie 
de suprafata plantata. Astfel, solul va absorbi suficienta apa, fara sa se imbibe insa prea tare. 

Gazonul trebuie udat o data la doua zile primavara si toamna si chiar de doua ori pe zi 
in timpul verii. 

Cand udati iarba, aveti grija ca apa sa patrunda in pamant suficient incat sa ajunga la 
radacini. Pe de alta parte, prea multa apa poate duce la distrugerea gazonului, facand 
radacinile sa putrezeasca.  
Tunderea gazonului se face cand firul ierbii atinge 10 centimetri in inaltime si nu se tunde mai 
mult de o treime din inaltimea sa. 


