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Hakkımızda
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Anadolu Çim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak
kurulduğumuz 2007 yılından bu yana %100 Türk

sermayeli bir şirket olarak yetiştiricilerin ihtiyaçlarına
entegre çözümler sunuyoruz ve uyguluyoruz.

Tohumculuk, bitki besleme, gübre, bitki besleme,

hazır çim, doğal çim ve peyzaj iş kollarında teknolojik,
verimli, kazanç sağlayan ve sürdürülebilir ürünleri,
alanında uzman geniş bir teknik destek ekibi ile
piyasaya sunuyoruz.

Oklahoma Eyalet Üniversitesi’nde soğuğa,gölgeye,
kuraklığa, aşırı yıpranmaya dayanıklı ve yüksek

çim kalitesi sağlayacak şekilde geliştirilen OKC 1131,
Avrupa’dan önce Anadolu Çim farkıyla Türkiye’de!
Oklahoma Eyalet Üniversitesi’nde Çim Islahı ve

Genetiği Profesörü olan Dr. Yanqi Wu’nun olağanüstü
iklimlerde doğa yürüyüşü yapma tutkusu, sıra dışı

bitkiler ararken OKC 1131’in ilhamını da beraberinde
getirmiştir. Dr. Wu’nun Himalayalar’da yaptığı bir

dağ yürüyüşü sırasında karşılaştığı bitki OKC 1131’in
temellerinin atılmasına yol açmıştır.

Anadolu Çim farkıyla
Avrupa’dan önce
Türkiye’de!

www.anadolucim.com

4

ANADOLU ÇİM F A R KI

@anadolucim

Soğuk Toleransı
NTEP araştırma sonuçlarına göre, 2013-2014 yıllarında ABD’de yaşanan aşırı soğuk hava
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BİTKİ TÜRÜ

Winter Kill Puanı (Indiana & Kentucky) 2014-2017

Tahoma 31

14.5

Iron Cutter

48.7

Latitude 36

57.3

TifTuf

88.3

Tablo 1: Winter Kill Oranları

sıcaklıklarından etkilenme oranının diğer varyantlara nazaran en düşük düzey olan %25
olduğu gözlemlenmiştir.
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Doku ve Görünüş
OKC 1131 koyu yeşil renge, ince dokuya ve sık yapıya sahiptir. Ticari rakiplerle

karşılaştırıldığında OKC 1131,yoğun çim yapısı ve canlı rengiyle daha iyi görünüme sahiptir.

Gölge Toleransı
OKC 1131, soğuğa, kuraklığa dayanıklı olduğu

kadar az ışık altında da maksimum performansla
yaşamaya devam edebilir. Amerika’da yapılan
saha denemelerinde golf sahasının güneş

görmeyen kısımlarına ekilen OKC 1131, maksimum
verim sağlamıştır.

Tuz Toleransı
NTEP’te test edilen 10 adet diğer türün içerisinde, OKC 1131 tuzluluk tepkisi için test edildiğinde
dayanıklıkta 1. sırada yer alan OKC 1131’in, tuzlu suya direncinin diğer varyantlara göre daha
yüksek olduğu yapılan testlerle kanıtlanmıştır.
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Grafik 1: Gölge Toleransı Oranları
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Dayanıklı ve yüksek verimli olacak şekilde geliştirildi.

Kuraklık Toleransı

OKC 1131’in ABD Tarım Bakanlığı tarafından

yapılan araştırmalar sonucunda %30 daha
az su kullandığı kanıtlanmıştır. Derin kök

sistemleri sayesinde kuraklığa karşı dayanıklı
olduğu anlaşılan OKC 1131’in su tasarrufunu
arttırdığı görülmüştür.

Baharda Erken Yeşillenme
OKC 1131, rakiplerinden istatistiksel olarak
daha yüksek ilkbahar yeşillendirme

oranlarına sahiptir. Sonbaharda diğer tür ve
çeşitlere göre daha geç dormant olan OKC
1131’in, baharda da rakiplerine göre daha

erken uyanması dormans süresini oldukça
kısaltmıştır.

Kışın Geç Uyuma Toleransı

OKC 1131, diğer tür ve çeşitlere göre kışın daha
geç uykuya dalar. Bu sayede maksimum
performans sağlar.

OKC 1131
www.anadolucim.com
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Düşük Dikey Büyüme Hızı
Genellikle düzenli biçme veya bakım

ihtiyacının azalmasına neden olan düşük

dikey büyüme hızı, 2014 yılında yapılan bir

saha denemesi, OKC 1131’in test edilen tüm
endüstri standartlarından daha düşük

dikey büyüme oranına sahip olduğunu
göstermiştir.

Su Tasarrufu

OKC 1131, kuraklığa dayanıklı yapısı sayesinde
az sulama ister. Bu özelliğiyle %30’a kadar su
tasarrufu sağlar.

Yıpranma Toleransı

OKC 1131 yoğun kullanımdaki hasar ve yıpranmalardan sonra çok çabuk
kendini yenileme özelliğine sahiptir.

Düşük Biçim

OKC 1131, 1 Haziran 30 Ağustos 2018 tarihleri aralığında biçim yüksekliği 3,50

mm’ye düşürülerek yapılan testler sonucu, golf sahaları, NDA Green ve Tee
bölümleri için de çok uygun bir çeşit olduğunu göstermiştir.

Yüksek Adaptasyon

OKC 1131’in çok yüksek adaptasyon kabiliyeti vardır. Amerika’da 19 ayrı

lokasyonda yapılan testler sonucu adapte olabilme yüzdesi %78,5 olmuştur.
İnce dokulu OKC 1131 Bermudagrass, golf sahalarında, spor sahalarında ve

BİTKİ TÜRÜ

ET PUANI

Tahoma 31

4.06 e

Northbridge

4.29 cde

Tifway 419

4.54 bcd

Latitude 36

4.59 bc

Premier

4.63 b

Celebration

4.77 ab

TifTuf

4.95 a

Tablo 2: Su Kullanım Oranları

çimlerde kullanım için çok uygundur.
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