
Genel Bakış 

Özellikleri

SeaDwarf ® çeşidinin Türkiye’deki satış ve pazarlama hakkına sadece Çimser Çim Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahip olup; dünya 
da sadece Environmental Turf Şirketi’nin verdiği lisansa sahip firmalarca üretimi yapılmaktadır.

Dünyada kendi gurubunda, en yüksek kalitede, ince yaprak dokulu 3 mm’den kesilebilen tek çeşittir.

Seashore Paspalum ailesinin en küçük yapılı (dwarf) varyetesidir. SeaDwarf ® Seashore Paspalum ailesinin en küçük yapılı 
(dwarf) varyetesidir. İnce yapılı ve parlak yeşil yaprak renkli sıcak iklim çim çeşididir. Bermuda gurubu çimlere göre %50 daha az 
su ihtiyacı vardır. Bermuda gurubu çimlere kıyasla %50 – %70 daha az azot gübre ihtiyacı vardır. Tuza çok dayanıklıdır. SeaDwarf® 
22.000 ppm’e kadar tuzlu suyla sulanabilir. Arıtma ve tuzlu su gibi düşük kaliteli sularla sulama yapılabilir. SeaDwarf® hazır kalıp 
çim kullanılırsa anında, stolon (kök çeliği) kullanılırsa 4 haftada kullanıma hazır hale gelir.
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Parlak Yeşil

Sıkı – İnce Yaprak

Tuza karşı çok dayanıklı olup denize çok yakın olan bahçe, rekreasyon, 
futbol ve golf alanlarında rahatlıkla kullanılabilir.
Düşük kaliteli,yüksek tuzlu suyla sulanmasıyla ortamda hastalık ve yabancı ot görülmez.
Güçlü genetik yapısı sayesinde hastalıklara karşı dayanıklılığı fazladır.
Güçlü kök sistemi sayesinde kuraklığa dayanıklıdır. Orta seviye gölge dayanıklılığı vardır.
Geniş pH aralığındaki toprak ve çok sayıda toprak bileşenlerine dayanıklıdır.
Su baskını ve sel gibi durumlarda suyun altında uzun süre dayanır.
Yaz aylarında azot gübre kullanımında dikkat edilmelidir.
Yüksek kaliteli görünüme sahiptir. Yoğun kullanıma dayanıklıdır.

Sıcak ve ılıman iklim kuşağına uygundur.

Genel olarak 1,5 cm ile 5 cm arasında biçilmesi uygundur.
Genel olarak biçim, çimin mevcut boyunun 1/3’ünden fazla olmamalıdır.
Rotary veya döner bıçaklı makinelerde 2 cm altına inilmemesi tavsiye edilir.
Yüksek devirli silindir bıçaklı biçme makinelerinde 2 cm altına inilebilir.
Biçme makinesinin bıçakları keskin olmalıdır.
Çim ıslakken biçim yapılmamalıdır.

Küçük rulo kesim (Her Bir Rulo ½ m² Alan Kaplar)
Büyük rulo kesim.

Kullanım Alanları

•  Golf Sahaları (SeaDwarf® Tees, Fairways ve Greens kullanımına uygundur)
•  Futbol Sahaları
•  Rekreasyon Alanları
•  Peyzaj Alanları (Ev – İşyeri Bahçeleri)

www.cimser.com

Sea Dwarf Paspalum Vaginatum


