


ÇİM SEÇİMİ 
VE

BAKIM EĞİTİMİ



.Çim alanlar mimariyi, yapıyı ve çevre düzenlemesini ön plana çıkartır ve
alanların olduklarından daha geniş görünmelerini sağlar.Bu sayede
mekanların değerini ve çevre kalitesini yükseltir.
•Yağışlı dönemlerde çamurlanmaya , kuru havalarda ise toza mani olur.
•Sıcak yaz günlerinde bünyesindeki suyu buharlaştırırken bahçenin ısısını
birkaç derece düşürek ferahlık verir. Çim ekimi ve bakımı her safhasında
son derece dikkat ve efor gerektirir.
•Toprak erozyonunu önler.Bu sebeple “üstün nitelikli” yer örtücü olarak
adlandırılırlar. Çim alanlar toprağın verimli üst kısmını bir bütün olarak
tutarak su ve rüzgar erozyonunu önler.

• 58 metrekarelik bir çim alanı insanın bir günlük oksijen ihtiyacını
karşılar. Oksijen vermek suretiyle havayı temizlerler.
•Gürültüyü % 20-30 oranında azaltır.

ÇİM ALANLARIN  YARARLARI 



ÇİM TÜRLERİNİN SEÇİMİ
• Çimler genel olarak botanik özelliklerine göre sınıflandırılmakla 

berabar, seçim öncelikle kullanılacağı bölgenin iklim koşullarına göre 
yapılır. Buna göre de çim çeşitleri serin iklim – sıcak iklim çimleri 
olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Serin iklim çimleri için optimum –
maksimum ısı yüksekliği 15/24° C kabul edilir. Sıcak iklim çimleri için 
ise, optimum – maksimum ısı yüksekliği 25/36° C’dir. Kış aylarında 
ısısı -6/-8° C’nin altına inen yerlerde genellikle sıcak iklim çeşitleri 
kullanılmaz. Bu bölgeler için serin iklim çimi önerilir. Çim türlerinin 
seçimindeki bir diğer faktör  ise  çim tohumunun hangi amaca 
yönelik kullanılıyor olmasıdır.

Hazır Doğal Rulo Çim kullanılarak oluşturulacak bir yeşil alan spor 
karşılaşmaları ve oyun parkları gibi üzerinde çok fazla basılacak bir 
alan ise kullanılacak çim tohumlarının baskıya dayanımı ve kendini 
yenileme özelliği ve hızı yüksek olmalıdır.



• Daha çok görsel zevke hitap edecek rekreasyon alanlarında ise 
tekstür yapısı öne çıkmaktadır. Refüj ve yol kavşakları gibi 
genel alanlarda kullanılacak hazır çim için kullanılacak çim 
tohumları bakım toleransları yüksek, fazla hassas olmayan ve 
dayanıklı türlerden seçilmelidir.

Yılın her döneminde uygulanabilen hazır çim en yüksek ve en 
düşük sıcaklık derecelerinde çalışma olanağı veren çim 
tohumlarından seçilmelidir.

Anadolu Çim olarak ürettiğimiz hazır doğal çim ürünlerimizde 
tüm bu özellikleri dikkate alıyor ve amaca uygun hizmet 
verebilmek adına farklı yapılarda hazır çim sahaları 
oluşturuyoruz.



ÇİM TÜRLERİNİN SEÇİMİ

• Sıcak İklim Serin İklim

• Bermuda Lolium Perenne

• Paspalum Festuca Arundinacea

• Zoyzia Poa Pratensis

• St. Agustin Festuca Rubra

• Kikuyu Agrostis Stolonifera



SICAK İKLİM ÇİMLERİ(C4)

BERMUDA GRASS
• ortalama yıllık sıcaklığı 20-25 derece civarında olan her yerde yetişebilir. Sıcaklık 

derecesinin bu ortalamadan 5-7 derece düşmesi halinde çimin toprak üstü 
sararır. Çok ince ve küçük olan tohumlarının l gramı yaklaşık 3.300-4.000 adettir. 
Hemen hemen her toprakta yetişebilir. Drenajı iyi, bol gübreli, orta bünyeli 
topraklarda iyi gelişir. Diğer tarafta ağır bünyeli topraklar ile kumlu kıyı kısmında, 
alkali topraklarda ve pH'sı 5.5 olan fazla asit topraklarda da yetişebilir.

• Bermuda grass sıcağı ve tam güneşi sever. Gölgeden hoşlanmaz. Gölge yerlerde 
ince, uzun ve zayıf bir doku kazanır. Normal sulama rejiminin yansı 
kadar sulama ile de yeterli güzellikte çim dokusu oluşabilir.

• Yaz aylarında gelişmesi sıcaklık, sulama ve gübrelemeye paralel olarak hızlı olur. 
Bol gübre ve iyi biçim ile çok yeşil ve düzgün çim yüzey yapar. Üzerinde dolaşma 
yoğunluğuna bağlı olarak yılda 5-10 kez gübre uygulanır. Yazın gelişme devresi 
süresince nemisever. Uzun ömürlü ve dayanıklı yapısıyla gösterişli bir çim yüzey 
yapar. Kısa biçime dayanıklıdır.

• Kışın toprak sıcaklığının 15 derecenin altına düşmesiyle birlikte rengi yeşilden 
sarıya doğru bir değişim gösterir. Bu değişim akdeniz kıyısında kasım ayından 
nisan ayı ortasına kadar devam eder. Çim bu devrede uyku halindedir. Hiçbir 
gelişme göstermez. Hava sıcaklığının artmaya başlaması ile birlikte tekrar yeşerir.

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87im
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tohum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Toprak
http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCbre
http://tr.wikipedia.org/wiki/Sulama
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yaz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nem
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1%C5%9F
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ST AUGUSTİNE
• Sıcak iklim çimleri arasın da gölgeye dayanıklılığı en yüksek çim çeşididir.Gün de 2-3 

saatlik direk ya da dolaylı ışık alan alanlar da çim dokusu oluşturur. Güneşli ve yarı 
gölge alanlarda da mükemmel performans gösterir.Çok derin kök yapısı 
oluşturabilen bir çeşit olmasına rağmen kaba yaprak dokusuna sahip olduğundan 
özellikle futbol sahalarında  ve bazı peyzaj alanlarında fazla tercih edilmemektedir.

•

• St. Augustine Çim Türünün Avantajları
• Yabancı ot gelişimini engeller, gölge alanlara en dayanıklı sıcak iklim çim türüdür, 

sıcak mevsimde düşük miktarda su ve gübre ihtiyacı vardır,aşırı sulamadan olumsuz 
etkilenir. Hastalık ve zararlılara dayanıklı bir türdür, yaz aylarında seyrek biçim isteği 
vardır, talep edilen homojen çim görüntüsü alınmaktadır.

•

• St. Augustine Hakkında Kısa Bilgiler;
• Diğer türlere göre geç dormant (kış uykusu) olmaktadır. Sadece fide ile uygulanır, 

ilkbahardan itibaren yaz sonuna kadar fidelerin dikimi önerilir. Düzenli bir gübre ve 
sulama programına tabi tutulduğunda 6-8 ay içerisin de alanı kaplar, alanı 
kapladıktan sonraki dönemlerde su ihtiyacı hafta da 2-3 gün ile sınırlıdır.



ST. AUGUSTİNE



PASPALUM VAGINATUM MARINA

Sıcak mevsim çimi (C4) sık, ince dokulu çim meydana getirir. Çimlenme için en az 18 0C toprak sıcaklığına ihtiyaç 
vardır. Ürünün bakımına bağlı olarak 4 0C 'nin altında dormant olur. Rizom ve stolon büyüme alışkanlığı vardır. En
büyük özelliğe bermuda türlerine oranla tuza daha dayanıklı olmasıdır. Ancak bakımı ve idaresi zor bir tür 
olduğundan mecbur kalınmadıkça tercih edilmemektedir.

- Çabuk tutunma
-Gölge toleransı Bermudaya kıyasla biraz daha iyidir.
- Yaprak dokusu incedir.
- Spring Dead Spot, Dollar Spot ve Brown Patch’e karşı dayanıklıdır.
- Sterildir. Türkiye şartlarında tohum üretmez.
- Kalsiyum ve Manganez gübrelerinin dikkatli kullanılması gerekir, özellikle tutunma zamanında. Bermudagrass’a
kıyasla onun yarısı kadar Nitrojene gereksinim vardır.

Kullanımı : Tuzlu alanlarda. Islah edilmiş sulak alanların, futbol sahaları, yarış alanları, polo sahaları, golf yolları, 
engebeli alanlar, kamu ve özel çim alanlar. Sadece toprak sıcaklığı 18 ºC ’nin üstünde olduğu zaman dikilmelidir.



SEASHORE PASPALUM MARINA



Zoysigrass (Zoysia Japonica)

Orta derece dokulu, yavaş büyüyen, stolon ve rizomlarla yayılan ılık mevsim çimi. Tropikal 
ve subtropikal iklimler için uygundur. Çimlenme için en az 18 C’lik toprak ısısına ihtiyaç 
duyar. Isının 10 0C 'lik olduğu durumlarda dormansi durumuna geçer. Sıcaklık, kuraklık ve 
tuzluluk koşullarına karşı maksimum dayanıklıdır. Sürdürülebilir çim 25 C’de tek başına 
ekilmesi gerekir.

- Daha ince yaprak dokusu ve daha az biçme.
- Diğer soğuk mevsim çimlerine(C3). Göre % 60 su tasarrufu sağlar.
-Biçme yüksekliği 10-30mm olup,gölge toleransı orta-yüksek arasıdır.

Kullanım Alanları: Kamu ve özel çim alanlarda,az bakım,az biçim,normal yıpranma,gölge,
Minimum düzeyde su ve az girdi ister. 

ZENITH ZOYSIA
- Orta derecede yaprak dokusu  olup, herhangi bir vegetative türe kıyasla 3-4 aylık yaz 
koşullarında toprağa daha hızlı tutunur.
- Kuraklığa karşı belirgin tolerans.
- Yılda 4-5 biçme yeterlidir.



Zoysigrass (Zoysia Japonica)



KIKUYU(PENNISETUM CLANDESTINUM)

• Ortadan kabaya doğru dokusu olan ve dinç rizom ve stolonlar
ile yayılan açık yeşil renkli ılık mevsim çimi(C4). Çimlenme için 
en az 18 0C’lık bir toprak sıcaklığına ihtiyaç vardır ve sıcaklığın 
4-5 0C’ın altında olduğu durumlarda dormansi durumuna 
geçer. Kuraklığa karşı son derece dayanıklıdır. Lolium perenne
ya da festuca gibi başlatıcı türlerle karıştırılarak ya da tek 
başına ekilmelidir.Hızlı büyüyen,ve yarı gölgeli alanlara 
dayanabilen bir türdür.Yaprak dokusu kalın olup,Spring dead
spot,ve Brown Patch’e karşı direnci yüksektir.

• Kullanım Alanları:Düşük kaliteli suyun olduğu,deniz kıyısında,

• Tuzdan etkilenmiş topraklarda.Ayrıca Kıbrısta yoğun olarak 
kullanılan bir türdür.



KIKUYU(PENNISETUM CLANDESTINUM)



SERİN İKLİM ÇİMLERİ(C3)
LOLIUM PERENNE (Çok Yıllık Çim)

• Çok yıllık, yatay ve bodur gelişen bir varyetedir.Mükemmel koyu yeşil bir 
renge sahiptir. Çok hızlı çimlenerek alanı kısa sürede kaplar. Kısa biçime 
toleranslı, sık ve ince yapraklıdır. Kış şartlarına karşı toleransıdır. Ilıman 
iklimlerde canlı dokusunu yıl boyu muhafaza eder. Basılmaya ve yıpranmaya 
karşı dayanıklıdır. Boylanması yavaş olduğu için geç biçime gelir. Ilıman ve 
sıcak iklimler için hazırlanan tüm karışımlarda kullanılabilir

• Futbol sahalarında ve özellikle over seeding uygulamalarında en çok 
kullanılan çeşitlerden biridir.



FESTUCA ARUNDINACEA(KAMIŞSI YUMAK)
. Yumak formunda gelişme gösteren, sık yapraklı çim örtüsü oluşturur.

• Gübrelemeye karşı olumlu sonuçlar verir. Su göllenmesine ve zayıf 
drenajlı topraklarda dayanımı oldukça iyidir. Derin kök (30-35 
santimetre) oluşturabildiğinden, sıcaklığa, kuraklığa ve basılma 
dayanıklılık en büyük özelliğidir. Gölgeye dayanıklıdır.

• Tuzlu suya dayanıklıdır. Kuyu suyunun kullanıldığı peyzaj alanlarında 
ve sahil kenarlarında rahatlıkla kullanılabilir. Bir santimetrenin altındaki 
derin biçimden zarar görür. Çok soğuk ve yüksek rakımlı bölgeler için 
önerilmez.

• Tohum 7-14 günde çimlenebilir. Tohum saflığı % 98-99 oranında 
olabilir. Çimlenme gücü % 85-95 arasındadır.



POA PRATENSİS(ÇAYIR SALKIM OTU)

• Ülkemizde Çayır Salkımotu olarak adlandırılan poa pratensis, koyu yeşil renkli, çok sık 
ve ince dokulu ve kaliteli çim örtüsü oluşturan bir bitkidir. Çimlenmenin yavaş 
olmasına karşın, tesis olduktan sonra kök sapları ile hızla yayılır. Soğuğa karşı dayanıklı 
olup, gölge ve kurağa dayanımı zayıftır. Yazın 27 °C den daha fazla sıcaklıklarda 
gelişmesini durdurur ancak bol sulama ile yeşilliğini sürdürebilir. Kendini çabuk 
yenilediğinden şiddetli ezilmelere karşı dayanıklıdır. Ağır kullanılan ve yıpranan 
alanlarda kök sapları ile yeniden gelişerek sorunlu bölgelerin revejetasyonunu
sağlar. Hastalıklara ve özellikle helmithosporium (yaprak lekesi) hastalığına karşı 
dayanıklıdır. Tüm peyzaj alanlarında kullanılmasına ek olarak spor alanlarda da tercih 
edilmektedir.



FESTUCA RUBRA RUBRA(KIRMIZI YUMAK)

• Festuca rubra rubra, ince dokusu ve kısa rizomlarıyla toprak altında iyi yayılma 
ve gelişme gösterebilen çok yıllık bir çim türüdür.

• Kardeşlenme özelliği gösterdiği için ezilme ve basılmaya dayanımı yüksektir.

• Tohumlar 7-14 günde çimlenir. Çoğunlukla % 80-87 saflıktadır. Çimlenme gücü 
% 85-98 arasında değişir. Serin-yağışlı iklimlere adapte olmuştur, gölgeye 
dayanıklıdır. Tuzlu ve aşırı sulanan ortamlarda ise başarılı olamamaktadır.



AGROSTIS STOLINEFERA(NARİN TAVUS OTU)

• Akdeniz iklim kuşağında görünen sıcaklık stresine dayanımı açısından çok
başarılı bir çim türüdür. Tohumların çimlenmesi ve kaplama hızı yavaştır.

• Sık ve ince bir çim dokusu yapar. Kısa biçmeye dayanıklıdır. Serin ve yağışlı
yerlerden hoşlanırlar, besin maddelerince zengin tınlı-killi topraklarda iyi
drenaj koşullarında güzel gelişir.

• Aşırı sıcak ve soğuğa dayanımı açısından en başarılı çimdir. Kış aylarında
rengi değişir. Gölge koşullarına ve su göllenmesine dayanımı oldukça iyidir.

• Tuza dayanıklılık açısından da pek çok serin iklim türünde başarılı olur.
Basılma ve çiğnenmeye karşı dayanımı zayıftır. Hastalıklara karşı dayanımı
azdır. Dipten biçildikçe ince dokulu, sık yapılı, tek düze (üniform) görünüşlü
çim yüzeyi elde edilir.











SERİN İKLİM KARIŞIMLARI

1-) RESISTENTE  4 MIX ( 4’LÜ KARIŞIM ÇİM TOHUMU)
•

• % 40  Festuca Arundinacea TURBO RZ
• % 30  Festuca Arundinacea FIRACES    
• % 20  Lolium Perenne SUN
• % 10  Poa Pratensis PRAFIN  
•

• ÖZELLİKLERİ:
•

• Karışımda bulunan  Rizomlu Festuca arundinacea sayesinde her türlü bölgede ve zor şartlarda  
yüksek performans gösteren  çok özel bir karışımdır

• Yıpranmaya dayanıklıdır
• İnce yapraklıdır ve  daha az  fungisit gereksinimi vardır
• Sıcağa, kuraklığa, tuzluluğa ,ve gölgeye  yüksek toleranslıdır
• Drenaj sorunu olan topraklara da adaptasyonu iyidir.
• Soğuk performansı da çok iyi olup, uzun ömürlüdür
• Geleneksel serin mevsim çimlerine kıyasla % 40 daha az sulamaya gereksinim duyar
• Biçme yüksekliği 20-30 mm. olup, düşük biçme sıklığına sahiptir.
• Rengi koyu yeşil olup, yavaş büyüyen bir çeşittir.
• Gübre ihtiyacı düşük olup, kendini yenileyebilme (iyileşme) özelliği mükemmeldir.
• Çimlenme  süresi toprak sıcaklığına,ve iklim şartlarına bağlı olarak 7-12 gündür
• Üzerine basılmaya oldukça  dayanıklı  olup;  spor alanlarında yaygın olarak kullanılan
• bir karışımdır.





COASTAL  3MIX

2-) COASTAL 3 MIX ( 3’LÜ KARIŞIM ÇİM TOHUMU)

•

• % 40  Festuca Arundinacea TURBO RZ    

• % 30  Lolium Perenne SUN

• % 30  Cynodon Dactylon GOBI

•

• ÖZELLİKLERİ:

• - Sıcak ve nemli bölgelerde, kurak ve tuzlu topraklara, deniz 
kenarlarına uygun akdeniz, Ege ve Çukurova bölgeleri için yeni 
nesil çim varyetelerinden oluşan karışımdır.
- %40 daha az sulamaya dayanabilir.
- Soğuğa karşı tolerelidir ve iyi bir kış aktivitesi sağlar.
- Gölgeye karşı toleransı yüksektir ve uzun ömürlü bir karışımdır.
- Çok yüksek sıcaklıklarda ve nem koşullarına, her türlü toprak 
koşuluna uyabilen ve kısa sürede örten, az bakım gerektiren 
yeni nesil karışımdır



COASTAL  3 MIX



ÇİM BAKIMI
• SULAMA   



BİÇİM



GÜBRELEME



YABANCI OT MÜCADELESİ



ZARARLI  MÜCADELESİ



OVER SEEDING(ARA EKİM)



ÇİM YENİLEME


