ŞUB
4-5 cm

MAR

MAY

HAZ
4-6 cm

TEM

AĞU

EYL
3-4 cm

KAS

X

X
Her Zaman (Don ve kar olmadığı müddetçe.)

İhtiyaç duyuldukça, tavsiye edilen İnsektisit uygulanmalıdır.

X

X

X

X

İhtiyaç duyuldukça, Yabancı otlar genç dönemdeyken, 10 ml/100 m2 TORDON 101 herbisit uygulanmalı.
Gerek duyuldukça, önerilen
mantar öldürücü ilaçlar
uygulanmalıdır.

ARA

Çim boylanmaya devam
ettiği sürece, ayda bir EXTRA
GREEN gübresi. (50 gr/m2)

EKİ

Gerek duyulduğunda, en fazla günde bir, ideali 2-3 günde bir yağmurlama şeklinde, derin sulama yapılmalıdır.

Tavsiye dozunda, ayda bir Azotlu (N) gübre.

Çimler boylandığı sürece biçilmeli. Asla bir seferde 1/3 den fazla biçilmez.

NİS

Çim boylanmaya başladığı dönemde başlayarak ayda bir
EXTRA GREEN gübresi. (50 gr/m2)

OCA

Sapanca Gölü
Adapaza
rı Sapanc
a Yolu

Broşürde verilen bilgiler geneldir, detaylı bilgi ve promlemleriniz için konu uzmanlarına danışınız!

Çim Uygulama

Ara Ekim

Kök Havalandırma

Haşere Mücadelesi

Hastalık Mücadelesi

Yabancı Ot Mücadelesi

Sulama

Gübreleme

Biçim

FAALİYETLER

ÇİM BAKIM TAKVİMİ
ZÜMRÜT PEYZAJ İNŞ. TAH. ve SAĞ. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Sinpaş Aquacity 2. Etap 51 Parsel V 3/1
Aşağıdudullu / Ümraniye – İstanbul

(0264) 300 13 01

(0216) 661 37 00

hazır doğal çim

(0216) 612 34 81
(0216) 612 34 87

info@zumrutcim.com
www.zumrutcim.com

Arifbey mah. Kudüs cad. No:5 Arifiye-Sakarya
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(0264) 300 13 02
Serdivan
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Zümrüt Çim
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İSTANBUL DAĞITIM MERKEZİ
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Güzel bir bahçe,
Çimle başlar...

www.zumrutcim.com

Rulo halindeki Hazır Çimler, diğer bitkiler gibi bekletilmeden yerine
uygulanmalı ve hemen sulanmalıdır. İlk hafta kritik olup, çimlerin
yüzeyi ve toprağın altı tamamıyla nemli olması için bol sulanmalıdır.
Çimlerin hepsi uygulansın diye beklemeden, uygulanan bölüm
hemen sulanmalıdır. Çimler suyu yapraktanda alır, dolayısıyla
mutlaka yağmurlama şeklinde sulanmalıdır. Günde 3 saatten az
güneş alan yerde, çim sağlıklı gelişemediği için uygulanmaz!

I. ÖLÇME VE SİPARİŞ
Uygulama yapılacak alanı metre yardımı ile ölçünüz. Bahçeniz
çok köşeli ise, ölçüm hataları için % 5-10 yanılma payınızı göz
önünde bulundurunuz. Ölçmede zorluk çekerseniz, uzmanlarımıza
danışabilir veya www.zumrutcim.com web sitemizdeki «Ölçme»
bölümünde yararlanabilirsiniz.
Hazır Çim, hasat edildikten kısa zamanda uygulanması gerekir.
Sıcak havalarda hemen, serin havalarda 12-24 saat içinde
uygulanmalıdır. Siparişinizi, toprak hazırlığı ve altyapı hazırlıklarını
göz önünde bulundurarak planlayınız.

II. TOPRAK HAZIRLIĞI
İyi toprak ve toprak hazırlığı, çimin yıllarca sağlıklı ve güzel
görünmesini sağlar. Hazır Çimin uygulanacağı toprağın 10-15 cm’lik
sathı, milli, kumlu ve organik maddece zengin olması idealdir.
Toprakta 2-3 cm çapından daha büyük, moloz, taş, çakıl, odun
parçaları, bitki artıkları tırmıkla toplanarak dışarı atılmalıdır.
Toprak ilavesi; mevcut toprağı zenginleştirmek yada çukur alanları
doldurmak için, organik maddece zengin, milli toprak serilmelidir.
Tesviye, mevcut veya ilave edilen toprak tırmık yardımı ile
düzeltilmelidir. Yüzey su akıntısı göz önünde bulundurularak
bahçeye eğim verilir ve yüzey drenajı sağlanmalıdır.
Sıkıştırma; tesviye edilen toprak, ağır bir silindirle sıkıştırılmalıdır.
Dolgu yapılan yerlerde, su dibine işleyinceye kadar bolca sulanmalı
ve toprağın çökmesi sağlanmalıdır. Çöken yerler tekrar tesviye
edilmelidir.
Gübreleme; çim uygulamasından hemen önce, çim köklerinin
hızlıca toprağa bağlanması ve aşağılara inmesi için, 100 m2ye
5kg ExtraGreen* gibi dengeli, mineralli ve organik madde
içeren gübre uygulanmalıdır.

III. UYGULAMA

IV. BAKIM

Aldığınız Zümrüt Hazır Doğal Çimler, etiketinde belirtildiği şekilde
bekletilmeden uygulanmalıdır.

Bahçenize tesis edilen çim, uzun süre güzel ve sağlıklı kalması için
düzenli ve doğru bakım yapılmalıdır.

Uygulama, uzak köşeden başlatarak, geri doğru uygulanmalıdır.
Yürüyüş yollarına paralel ve şaşırtma deseni şeklinde uygulanması
güzel olur. Uygulama sırasında tesviyenin bozulmamasına dikkat
ediniz, bozulursa hemen tırmıkla düzeltiniz. Ek yerlerinde boşluk
olmamalı, üst üste binmemelidir. Bitiş bölgesindeki yanaklar açıkta
bırakılmamalı, çapa-kürek yardımı ile toprakla kapatılmalıdır.

Gerektiğinde Sulama: Toprak nemini kaybettiğinde, en fazla
günde bir, ideali 2-3 günde bir yağmurlama şeklinde, derin sulama
yapılmalıdır. Sabah erken saatlerde veya akşam güneş batımından
sonra toprağın 10-15 cm altı ıslanacak şekilde sulama yapılmalıdır.

Can suyu; Sıcak havalarda bir yandan hazır çim uygulanır, bir
yandan hortumla yağmurlama şeklinde sulanmalıdır.
Silindirleme; Hazır Çimlerin kökleri, bahçenizin toprağına
bağlanması birbirine kaynaması için can suyundan sonra enine ve
boyuna silindirle sıkıştırılmalıdır.
Sulama; Çimler, 7-10 gün boyunca üzerine basılmamalı, sadece
sulanmalıdır. İlk 2-3 gün, hava sıcaklığına ve rüzgara bağlı olarak,
sabah, öğlen, akşam günde 2-4 defa sulanmalıdır. Ana toprak iyice
suya doyuncaya kadar sık sık azar azar sulanmalıdır.
İlk biçim; Çimler toprağa bağlandıktan hemen sonra, yüksekten
biçilmelidir. Biçim yüksekliği, çimin boyundan 1/3 den fazla
olmamalıdır. Çimler çok boylandı ise (8-10 cm), kademeli olarak,
1-2 gün ara ile azar azar biçilmeli ve ideal boyuna düşürülmelidir.

Düzenli biçim: Boylanmasına bağlı olarak, gerekirse 2-3 günde
bir biçilmelidir. Çimler biçildikçe sıklaşır ve gürleşir. Çim türüne ve
iklime göre değişmekle beraber, çimin boyu sıcaklarda yüksek, soğuk
havalarda kısa olmalıdır. İlkbahar ve Yaz aylarında çimin boyu 4-6
cm, Sonbahar-Kış aylarında 3-4 cm olabilir. Biçim yüksekliği, çimin
boyundan 1/3 ünden fazla olmamalıdır.
Düzenli gübreleme: İlk bahar (Şubat - Mart - Nisan - Mayıs)
ve Sonbahar (Ekim - Kasım - Aralık) aylarında Extra Green gibi
NPK+mineral ve organik madde içeren gübreleri ayda bir uygulamak
gerekir. Yaz döneminde ise Azot (N) ihtiva eden gübreler, ayda bir
uygulanması tavsiye edilir. Gübreleme, çimleri biçtikten sonra akşam
serinliğinde, düzgün bir şekilde yapılmalıdır. Uygulamadan hemen
sonra bolca sulama yapılmalıdır.
“Çimlerin üzerinde uzun süre hiç bir madde bırakmayınız,
yaprak veya başka maddeleri el ve tırmık yardımı ile toplayınız.
Yabani ot, mantari hastalık, haşere mücadelesi ve diğer bakım
hususlarında uzmanlara danışarak yapınız.”

