
Importanța mentenanței gazonului sintetic 
 

Întreținerea este foarte importantă. S-a susținut mult timp că suprafețele artificiale nu 
necesită întreținere. Acest lucru nu este doar un mit, ci un concept periculos de îmbrățișat. 
Necesitatea de a menține un teren de fotbal din gazon sintetic în bune condiții este 
fundamentală pentru motive de estetică, siguranță, performanță de joc și longevitate. 
ESTETICA  
O suprafaţă bună este atractivă pentru a juca orice sport și va încuraja participanții să-l 
folosească în mod corect. Un gazon murdar nu este atractiv pentru a juca şi va descuraja 
participanții să utilizeze această suprafaţă pe termen lung și poate atrage vandalismul. 
SIGURANȚA 
Un câmp neglijat poate fi, de asemenea, un teren periculos, care poate prezenta un număr 
de pericole pentru jucători. Aceasta, la rândul său, poate duce la rănirea jucătorilor şi astfel 
scăzând interesul pentru această suprafaţă.  
JOC DE PERFORMANȚĂ  
O lipsă de întreținere va duce la disconfort şi frustrare pentru jucători, din următoarele 
cauze: 

● Mişcarea mai rapidă a balonului 
● Rostogolirea inegală a balonului săritura variabilă a balonului 
● Rularea pe o suprafață dură 
● Prindere slabă a suprafeței  

LONGEVITATE  
În cele din urmă, durata de viață a gazonului de fotbal va fi redus în mod semnificativ de o 
lipsă de întreținere, subminând investiția.  
 

Principii generale de întreținere  
 
Nu întreprinde nici o acțiune care nu a fost autorizată de societatea care a executat 
instalarea.  
Garanțiile sunt în mod normal legate de de întreținerea suprafeței, și o lipsă de întreținere, 
sau o incorectă întreținere, va anula garanția.  
Nu se aplică orice produse chimice pe suprafața fără consultarea furnizorului. Multe 
substanțe chimice pot acționa în detrimentul suprafeței, produse, în special cele pe bază de 
petrol.  
Pe timpul perioadei de întreţinere trebuie evitate scurgeri pe bază de petrol, inclusiv 
combustibil pentru autotractoare. Întotdeauna alimentarea cu combustibil a echipamentelor 
de întreținere trebuie făcută în afara suprafeţei de joc.  
Substanțele chimice care pot fi utilizate, după autorizare, pe sintetic includ dezinfectanţi, 
ierbicid de buruieni și de mucegai. Dacă nu ați primit instrucțiuni de întreținere de la 
compania care a instalat câmpul tău, vă rugăm să vă asigurați că primiți această importantă 
documentație înainte de a utiliza acest domeniu.  
Echipament de joc  
Sunt recomandate obiective portabile. Acestea pot fi mutate în jurul suprafeţei fără a 
deteriora suprafaţa de joc. Obiectivele portabile ar trebui să aibă roți și să nu fie târâte, 
deoarece acest lucru poate deteriora cu ușurință gazonul de fotbal.  



Trebuie expuse la loc vizibil informațiile și regulile de utilizare ale terenului. Normele ar 
trebui, printre altele, să furnizeze informații cu privire la programul terenului, interzicerea 
fumatului, a înghețatei și a gumei de mestecat, precum și informații cu privire la locul în care 
gunoiul poate fi aruncat.  
 

Întreținerea periodică  
 

Periajul suprafeței 
Suprafața trebuie să fie periată cu regularitate și în conformitate cu recomandările 
producătorului de gazon. Frecvența de periere va fi direct legată de timpul şi intensitatea de 
folosire a suprafeţei. Principalul efect de periaj este de nivelare pentru a asigura 
uniformitatea suprafeței. Un al doilea motiv important pentru periajul gazonului sintetic este 
de a preveni formarea de grămezi și aplatizarea suprafeţei. Multe fibre sintetice au tendința 
să se aplece într-o anumită direcție sau să se aplatizeze după utilizare. Pentru a depăși 
acest lucru, periajul regulat în toate direcțiile, va contribui la menținerea fibrelor în poziție 
verticală și non- direcțional. O varietate de tipuri de perii există pe piață, cu diferite grade de 
eficacitate. Cele mai frecvent utilizate sunt perii de tragere, care sunt atașate în mod normal 
în spatele autotractoarelor, fie hidraulic sau ca un atașament simplu. Ele sunt deosebit de 
eficiente la nivelare umplere (dacă există) în suprafață. Periile rotative sunt utilizate și sunt 
de obicei atașate la partea din față a unității tractoare. Ele se pot roti înainte sau în sens 
invers. Rotirea în față este deosebit de eficientă la îndepărtarea de material de pe suprafața, 
și cele două moduri de rotație sunt bune pentru ridicarea firului de covor. Viteza utilajului nu 
ar trebui să fie mai mare de 5 kilometri pe oră și se va evita contactul cu obiectele ascuțite. 
Perierea se va face întotdeauna în direcții diferite, periajul într-o singură direcție va avea 
tendința de a provoca fibrele să se încline în această direcție. Acest lucru va avea ca rezultat 
schimbarea caracteristicilor de rulare a mingii pe suprafaţa de joc. Zonele de mare uzură vor 
necesita o atenție suplimentară, în aceste zone va fi afectată umplutura şi suprafaţa se va 
aplatiza datorită intensităţii jocului.  
Este mai eficient să se cureţe suprafața de joc atunci când este uscată. Utilizați numai perii, 
care sunt recomandate de producătorul gazonului. Perierea se va face mereu pe teren în 
direcții diferite. 
 

Menținerea stratului de umplere în limitele recomandate 
Menţinerea nivelului de acoperire, punctele de penalizare și colțurile sunt predispuse la 
întreruperi de umplere, echipa care asigură mentenanţă trebuie să fie conștientă de acest 
lucru și să fie pregătită să intervină atât cât este necesar pentru umplerea suprafeţei şi 
perierea acesteia mai mult decât periodic atunci când se joacă intens. S-ar putea ca această 
operaţiune să fie necesară în fiecare zi, în cazul unei utilizări peste limita normală. Când 
materialul începe să se acumuleze la marginile câmpului, resturile ar trebui scoase din ea și 
materialul acumulat curățat și redistribuit înapoi în suprafață. Sistemele care utilizează 
materiale de umplere pot necesita o perioadă de decantare, de aşezare. Acest lucru va 
necesita un regim de periaj mai mult decât regulat. Compania care va instala gazonul va da 
sfaturi cu privire la necesitatea și frecvența materialului de adăugat şi perierea suplimentară. 
Reconstituirea stratului de infill trebuie să se facă cu echipamente speciale. La 
achiziționarea materialelor pentru construirea terenului, proprietarul ar trebui să cumpere 
material de umplutură suplimentar, astfel încât acesta să fie întotdeauna disponibil pentru 



firma de întreţinere. Trebuie efectuate controale periodice ale suprafeţei pentru nivelul de 
umplere, uniformitate şi starea îmbinărilor. Echipa trebuie să se asigure că înălțimea de 
umplere este menținută la un nivel corespunzător, în conformitate cu specificațiile 
furnizorului. Tipul de granule de completare trebuie să fie stabilit în urma consultării cu 
producătorul gazonului.  
 

Menținerea curată a suprafeței 
Ori de câte ori întâlniţi plante în suprafaţa de gazon, scoateți-le în cel mai scurt timp posibil. 
Nu ar trebui să fie permise nici alimente sau băuturi pe teren. La fel de problematică este 
guma de mestecat, cu toate că acest lucru poate fi pur și simplu remediat prin înghețare, 
care poate fi apoi scoasă din câmp, atunci când aceasta a devenit solidă. Fumatul este strict 
interzis. Materialul organic, cum ar fi frunze, ace de pin și iarba de pe teren se poate măcina 
amestecându-se cu granulaţia, dacă nu sunt îndepărtate. Rezultatul din acest amestec este 
ca terenul devine tot mai greu, va face drenajul mai slab și acest lucru va duce la infestarea 
cu alge, mușchi sau creșterea buruienilor. Problema cu material organic poate avea loc pe 
tot parcursul anului. În cele mai multe perioade vulnerabile, terenul ar trebui să fie curățat în 
fiecare zi. Dacă startul de umplere prezintă semne de compactare, spargerea acestuia se va 
face cu utilaje speciale. Este recomandabil să se evite copaci cu frunze fiind situat în 
apropiere de câmp.  
 

Măsuri de întreținere mai puțin frecvente 
  

1. Decompactarea 
Verificați compactarea umpluturii, în special în zonele intens utilizate. Contactați o companie 
specializată, dacă observați acest lucru pentru a primi sfaturi pertinente pentru rezolvarea 
problemei. Unele companii de instalare vă pot furniza şi echipamente speciale de 
mentenanţă cu personal calificat pentru a depăşi această problemă, alții vor efectua lucrările 
în baza unui contract de întreținere. Managerul însărcinat cu mentenanța poate verifica cu 
ușurință dacă o suprafaţă este compactată. O suprafață cu inegală compactare va arăta cum 
mingea va sări variabil, iar un salt mare sau mic al mingii va indica de cele mai multe ori 
pierderea, compactarea sau adunarea excesivă a materialului de umplere. 
 

2. Verificarea cusăturilor 
În cazul în care cusăturile/lipiturile sunt deteriorate, în orice loc, contactați compania de 
instalarea cât mai curând posibil și insistați pentru o reparație imediată în conformitate cu 
termenii garanției. Nu încercați să efectuaţi reparațiile în regie proprie, veţi pierde garanţia 
iar calitatea reparaţiilor făcute nu va fi aceeaşi.  
 

3. Irigare și precipitații 
Terenurile de fotbal cu gazon se încălzesc în timpul perioadelor cu vreme caldă. Suprafețele 
pot deveni atât de calde încât să fie incomode pentru jucători. Mai mult decât atât, o 
suprafață încălzită poate contribui la o arsură prin frecare datorită faptului că o temperatură 
la piele de aproximativ 60 grade C este suficientă pentru a produce o arsură. Pe o zi 
fierbinte, o combinație de piele fierbinte cu o temperatură ridicată a suprafeţei, în plus forţa 



de frecare (căldură) generată odată cu glisarea jucător pe suprafață, face aproape inevitabil 
producerea unei arsuri de piele.  
Apa are mai multe efecte: va lubrifia suprafața, răcește suprafaț, stabilizează umplerea și, 
prin urmare, reduce pierderea de umplutură.  
După multe precipitații, este recomandat să se verifice nivelul de umplere, deoarece acesta 
poate fi perturbat. Acest lucru poate fi deosebit de important în cazul în care câmpul are o 
pantă și umplerea a migrat cu panta.  

 
4. Curățare 

Când un câmp începe să arate semne de compactare semnificative și acumulare de mizerie, 
sau atunci când apar probleme de permeabilitate, consultaţi specialistul. Acesta va interveni 
cu mașini speciale care sunt capabile să îndepărteze o cantitate din materialul de umplere, 
să îl cureţe şi apoi să-l reintroducă înapoi în suprafaţa. Aceste proceduri sunt în mod normal 
efectuate de către companii de specialitate cu utilaje profesionale testate şi verificate. 
Verificați sistemul de irigare periodic, este esențial să aibă un drenaj excelent pentru a evita 
băltirea apei pe teren, aceasta va duce la distrugerea substratului şi implicit a suprafeţei. 
Bucăţi de lipituri desprinse nu sunt sigure pentru jucători, aceştia se pot împiedica 
provocându-şi leziuni. 
 

5. Întreținerea pe timpul iernii 
Terenurile cu subsol încălzit oferă un plus de confort jucătorilor în timpul iernii. În cele mai 
multe cazuri, terenul va oferi aproape aceleaşi calităţi de joc ca și în timpul verii. Cu toate 
acestea, încălzirea poate fi costisitoare(cheltuieli cu instalarea și operarea sistemului), iar 
îndepărtarea mecanică a zăpezii este de obicei încă necesară. Eliminarea mecanică a 
zăpezii de pe teren ar trebui să fie făcută doar de către personal calificat cu ajutorul 
echipamentelor special concepute, aprobate de către producător. Echipamentele nepotrivite 
și/sau utilizare neglijentă poate provoca daune grave și costisitoare. Substanțele chimice de 
dezghețare trebuie utilizate cu precauție, deoarece acestea ar putea afecta mediul, pantofii 
și hainele jucătorilor. Producătorul trebuie să fie întotdeauna consultat înainte de a utiliza 
orice un fel de chimicale.  

 
6. Buruieni 

Buruienile sunt ușor de îndepărtat cu mâna dacă infestarea nu a devenit prea excesivă. 
Mușchii și algele necesita tratament de specialitate, folosind în mod normal produse chimice 
și tehnici pentru a elimina reziduurile specifice. Odată observată apariția acestora este 
necesar să contactați echipa care a instalat gazonul. 
 

7. Domeniul care înconjoară terenul 
Cea mai importantă componentă a construcției este evitarea contaminării, care poate 
proveni de la jucători, vânt sau animale. 
Este important ca distanța dintre teren și vestiare/intrare să fie cât mai scurtă și cât mai 
curată. Astfel jucătorii nu vor aduce murdărie din exterior pe teren. Se recomandă crearea 
unei căi de acces betonate și montarea unor suprafețe de curățare la intrarea în teren. 
 
 



Dacă alte elemente de vegetație înconjoară terenul, acestea vor fi depuse inevitabil pe 
suprafața creată. De exemplu, resturile de iarbă tăiată vor ajunge pe gazon. Pentru a evita 
acest lucru încercați să lăsați o suprafață de trecere de la vegetație la terenul sintetic. 
Vântul va aduce pe teren semințe și alte materiale, contribuind la contaminarea terenului. 
Înainte de a construi terenul este necesar să fie luată în calcul locația terenului. 
Păsările sunt cele care aduc murdărie pe teren. Este necesar să fie curățat terenul cât mai 
rapid posibil. Compușii vor deveni nutrienți pentru alge, mușchi și alte buruieni. 
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