
Genel Bakış 

Özellikleri

SeaSpray ® Çeşidinin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs satış ve pazarlama hakkı sadece Çimser Çim Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye aittir.

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

Orta yaprak genişliğinde ve parlak yeşil renkli sıcak iklim çim çeşididir. Tuza çok dayanıklı olup, çok sıkı dokuludur. Geniş pH 
aralığında, 4.5>pH olan toprak tiplerinde sorunsuz kullanılabilir. Güçlü kök sitemi sayesinde kuralıklığa dayanıklıdır. Su baskını 
ve sel gibi durumlarda suyun altında uzun süre dayanır.

Düşük kaliteli veya yüksek tuzlu suyla sulanılan ortamda hastalık ve yabancı ot görülmez. Orta seviye gölge dayanıklılığı vardır. 
Yaz aylarında azot gübre kullanımında dikkat edilmelidir.

SeaSpray® hazır kalıp çim kullanılırsa anında, stolon (kök çeliği) kullanılırsa 4 haftada kullanıma hazır hale gelir.
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Parlak Yeşil

Sıkı – Orta Büyüklükte Kalınlık

Tuza karşı çok dayanıklı olup, denize yakın veya sulama suyunun tuzlu olduğu yerlerde tercih sebebidir.
Düşük kaliteli veya yüksek tuzlu suyla sulanılan ortamda hastalık ve yabancı ot görülmez.
Güçlü genetik yapısı sayesinde hastalıklara karşı dayanıklılığı fazladır.
Güçlü kök sitemi sayesinde kuraklığa dayanıklıdır. Orta seviye gölge dayanıklılığı vardır.
Geniş pH aralığında, 4.5>pH olan toprak tiplerinde sorunsuz kullanılabilir.
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.
Biçim, çimin mevcut boyunun 1/3’ünden fazla olmamalıdır.
Döner bıçaklı makinelerde 2 cm altına inilmemesi tavsiye edilir.
Yüksek devirli ve silindir bıçaklı biçme makinelerinde 2 cm altına inilebilir.
Çim biçme makinesinin bıçakları keskin olmalıdır.
Çim ıslakken biçim yapılmamalıdır.

Küçük rulo resim (Her bir rulo ½ m² alan kaplar)
Büyük rulo kesim.

Kullanım Alanları

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