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Buğdaygiller (Gramineae) familyası 620 cins ve 10.000 kadar tür ile 
bitkiler evreninin en büyük familyalarından birisini oluşturur. 

Bugün çim alanların yapımında kullanılan bitkilerin hemen tümü 
buğdaygiller familyasına bağlıdır. Çok değişik toprak ve iklim şartlarında 
kurulan alanlarda buğdaygil çim bitkileri başarılı sonuçlar vermektedir. 
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       Baklagiller (Leguminoseae) familyasına bağlı 500 cins ve 11.000 
kadar tür bulunur. Bu tür zenginliğine karşılık ancak birkaç tür kısıtlı 
ölçülerde çim alanların yapımında kullanılır. 
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Kök 

•Saçak köklüdür
•Ekimden sonra çim kökleri oluşur ve genel olarak 6-8 hafta görev yapar.
•Çimlenmeden 2-3 hafta sonra ilk kardeşlerin toprak altı boğumlarından esas kökler 

çıkmaya başlar. 
•Kardeşlerin gelişmesi ile esas kökler çoğalır. 
•Bitkinin bu döneminden sonra esas kökler görev yaparlar. 
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Kurak şartlara uyum sağlamış çim türleri, toprak üstü organlarına göre 
daha kuvvetli bir kök sistemi meydana getirir. 

Buna karşılık, kurağa dayanamayan ancak sulu şartlarda yetiştirilme 
olanağı bulunan bitkilerin kökleri daha yüzlek gelişir. 
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KurakKurak SuluSulu



Çim türlerinde köklerin ömrü 6-24 ay arasında değişir. 

İngiliz çimi (Lolium perenne ), 
Narin tavusotu (Agrostis tenuis ), 
Adi salkımotu (Poa trivialis) ………………….her yıl yenilenir. 

Çayır salkımotu (Poa pratensis ), 
Domuz ayrığı (Dactylis gIomerata) ……..bir yıldan daha uzun süre canlı kalır. 

Genel olarak çim bitkilerinde kök gelişimi sonbahar ve kış aylarında hızlanır, yaz 
aylarında durur. 





Sap 

Otsu yapıdadır. 
İlk sürgünler doğrudan tohum 

embriyosundan çıkar. 
Daha sonra, yaprak koltuklarından veya 

toprak altı boğumlarından yeni sürgünler 
gelişir. 

Düzenli olarak biçildiğinde sap gelişimi 
engellenirken kardeş gelişimi teşvik edilir. 
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Kardş. hızı ve sıklığı çim kalitesini önemli ölçüde etkiler. 

Bazı türlerde ölen kardeşlerin yerini, hızla yeni kardeşler alır. 

Kardş. hava sıcaklığının 0 oC 'nin üstünde olduğu dönemlerde görülür.

Ser.ik.çb’de kardeşlenme sonbahar ve ilkbahar aylarında daha hızlıdır.
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Sap, boğum ve boğum aralarından oluşmuştur. 
Gövdenin enine kesiti yuvarlaktır. 
Boğumların içi süngerimsi bir doku ile doludur
boğum araları genellikle boştur. 
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Çayır kelpkuyruğu (Phleum pratense) gibi bazı çim bitkilerinde toprak 
altında kalan boğumlar besin maddeleri toplayarak yumru halini 
almışlardır. Diğer çim türlerinde böyle bir organa rastlanmaz. 
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Buğdaygillerde 2 tip dallanma görülür.
1. Kın içi dallanma (intravaginal)
2. Kın dışı dallanma (extravaginal) 

Kın içi dallanmada yeni sürgün yaprak kını içinden sürer ve yumak formu oluşur.

Kın dışı dallanmada ise yeni sürgün, yaprak kınını delerek yana doğru gelişir ve 
rizom yada stolonlu yaşam formları oluşur.



Çeşitli dallanma şekilleri sonucunda buğdaygillerde üç sap tipi görülür.

Yumak 



Yumak tipi, kardeşlenme yoluyla ortaya çıkan sürgünlerin bir demet halinde 
gelişmeleriyle meydana gelir. Bitki genel olarak yumak görünüşünü alır. 
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Sülük (Stolon) kök tacının alt boğumlarından çıkan sürgünlerin toprak üzerinden 
uzanmalarıyla meydana gelir. Sürgünler üzerinde bulunan boğumların toprağa 
dokunduğu yerlerde aşağıya doğru kök, yukarıya doğru gövde meydana gelir. 
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Köksap (Rhizome) ise stolona benzer, 
farkı çıkan sürgünlerin toprak üzerinde değil, 
altında ilerleyerek gelişmesidir. 
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Serin iklim çim bitkilerinde kardeşlenme gibi köksap ve 
sülüklerin gelişimi de ilkbahar ve sonbahar aylarında hızlıdır.

 Cynodon gibi sıcak mevsim türlerinde ise bu gelişme yaz 
başlangıcında daha belirgindir.
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Köksaplı ve sülüklü türler başlangıçta yavaş gelişir, sonra hızla yayılırlar. 
Çevre koşullarına, basılma ve çiğnemeye karşı daha dayanıklıdır. 
Çim alanlarının yıpranan ve bozulan kısımlarını hızla kapatırlar. 

Köksaplı ve sülüklü türler başlangıçta yavaş gelişir, sonra hızla yayılırlar. 
Çevre koşullarına, basılma ve çiğnemeye karşı daha dayanıklıdır. 
Çim alanlarının yıpranan ve bozulan kısımlarını hızla kapatırlar. 

Köksaplar toprak altında bulunduğu için genellikle beyaz veya sarı renktedir. 
Buna karşılık sülükler yeşil veya morumsu bir renk alırlar. 

Köksaplar toprak altında bulunduğu için genellikle beyaz veya sarı renktedir. 
Buna karşılık sülükler yeşil veya morumsu bir renk alırlar. 





Dikim 2 hafta sonra
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Yumaklı çim bitkilerinde bu hızlı yayılma görülmez. 
Bitkiler sadece kardeşlenerek yayılırlar. 
Kardeşlenme miktarını çevre şartları etkilerse de bazı türler çok kardeşlenir. 
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Düzenli biçilen çim alanlarda sapa kalkma veya sap gelişimi fazla görülmez. 
Bitkiler vejetatif olarak gelişirler. 

Ancak biçimi geciktirilen alanlarda Lolium ve Poa gibi bazı türler hızla sapa 
kalkar, çim kalitesi bozulur. 
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Yumaklı Türler Köksaplı Türler Sülüklü Türler

Agropyron cristatum 
F.rubra var. commutata 
F.ovina 
F. tenuifolia 
F. longifolia 
F. arundinacea 
F. pratensis 
Lolium perenne 
L. multiflorum 
Phleum pratense 
Poa nemoralis 

Agrostis tenuis* 
A. alba 
Bromus inermis 
F.rubra var. rubra 
Paspalum notatum* 
Poa pratensis 
Poa compressa 
Zoysia sp.* 

Agrostis canina 
A.stolonifera 
Cynodon dactylon 
Cynodon sp. 
Poa trivialis 

Sap tiplerine göre buğdaygil çim bitkileriSap tiplerine göre buğdaygil çim bitkileri



Yaprak

Buğdaygil çim bitkilerinde yaprak, boğum arasına alternatif şekilde 
dizilmiş ve gövdeye sapsız bağlanmıştır. 4 kısımdan oluşur. 

Yaprak

Buğdaygil çim bitkilerinde yaprak, boğum arasına alternatif şekilde 
dizilmiş ve gövdeye sapsız bağlanmıştır. 4 kısımdan oluşur. 



Yaprak ayası (Lamina), yaprağın gövdeden yan tarafa açılmış uzun, dar bir parçası olup, 
tipik paralel damarlıdır. Yaprakların uç kısmı sivri, küt veya kayık şeklinde olabilir. Birçok bitkide 
yaprak ayasının kesiti o bitkiye has özellikler gösterir. 
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Kın (Vagina) 

Yaprağın gövdeyi sardığı boru şeklindeki kısmıdır. 
Genellikle, boğum arasının büyük bir kısmını sararak aya ile birleşir. 
Kın, yaprak ayasından daha açık bir renkli ve bazen üzeri tüylerle kaplıdır. 
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Yakacık (Ligula) yaprak ayası ile kının birleştiği yerde, sap ile aya arasında bulunan 
zarımsı yapıda dil şeklinde bir çıkıntıdır. 
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tabanının her iki tarafında sapı saracak 
şekilde uzanmış çıkıntılardır. 
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Çiçek
Buğdaygil bitkilerinde en küçük generatif organ çiçektir. Çiçeklerin bir eksen 

etrafında dizilmeleriyle başakçık ve de başak veya salkımlar oluşur. 
Çim alanlarda bitkilerin generatif gelişmesi istenmez. 
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Normal bakım işlemleri yapılan çim alanları düzenli biçildiklerinden, 
bitkilerde sapa kalkma ve çiçeklenme görülmez. 

Ancak biçimin geciktirilmesi durumunda bitkiler sapa kalkar ve çiçek açarlar. 
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Çiçek Durumu

Başakçıklar eksen üzerine sapsız olarak bağlanırlarsa  başak, 

çok kısa sapçıklarla bağlanırlarsa  başağımsı salkım, 

uzun sapçıklarla bağlanırlarsa  salkım
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Lolium 

(Başak)



Phleum ve Dactylis  
(Başağımsı Salkım) 



Festuca, Poa, Agrostis 

(Salkım)



Cynodon türlerinde çiçekler     
 kazayağı şeklinde bir noktada 

birleşmişlerdir. 
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Tohum 

Buğdaygillerde tohum, iç kavuz ve kapçık 
tarafından tamamen sarılmış durumdadır. Bazı çim 
bitkisi tohumlarının üzerinde tüy, kılçık gibi organlar 
bulunabilir. 

Ancak kültürü yapılan çim bitkilerinin çoğunda 
bu organlar küçülmüş veya ortadan kalkmıştır. 

Tohum 

Buğdaygillerde tohum, iç kavuz ve kapçık 
tarafından tamamen sarılmış durumdadır. Bazı çim 
bitkisi tohumlarının üzerinde tüy, kılçık gibi organlar 
bulunabilir. 

Ancak kültürü yapılan çim bitkilerinin çoğunda 
bu organlar küçülmüş veya ortadan kalkmıştır. 



Çim bitkilerinde tohum, büyüklük yönünden çok farklıdır. 

Çayır kelpkuyruğu (Phleum pratense), ak tavusotu (Agrostis alba) gibi bazı çim 
bitkilerinde tohumların büyüklükleri 1-2 mm'yi geçmediği halde, 

Kamışsı yumak (F. arundinacea) 10-15 mm‘dir. 
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Tohumların 1000 tane ağırlıkları arasında da büyük farklılıklar görülür. 
 
Sülüklü tavusotunda (Agrostis stolonifera) 0.06 gr, 
Çayır salkımotunda (Poa pratensis) 0.3 gr olmasına karşılık 
Kamışsı yumakta 2.5-3 gr'a kadar yükselir. 
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Kök

Kazık köklüdür. 
Özellikle, kurağa dayanıklı olan bitkiler, çok derinlere inen kök sistemi 

meydana getiriler. Örneğin, yaşlı yonca (Medicago sativa ) kökleri 7-10 
metreye kadar inebilir. 
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Sulu koşullarda yetiştirilen üçgül 
(Trifolium) türlerinde ise kökler toprağın 
üst katmanlarına yayılmıştır. 

Ak üçgül (Trifolium repens) köklerinin en 
yoğun olduğu yer, toprağın üst 15-20 cm 
lik tabakasıdır. 

Sulu koşullarda yetiştirilen üçgül 
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Gövde

Otsudur. Olgunlaşma devresinde bazı 
bitkilerin gövdeleri kalınlaşır ve selüloz 
birikimi nedeniyle sertleşir. Gövdenin içi 
dolu veya boş olabilir. 

Baklagil çim bitkilerinde 3 gövde tipi 
görülür. Bazı türlerde kök tacından çıkan 
saplar dik olarak gelişir (Yonca). Buna 
karşılık, bazı türlerde köksaplı (Rhizome) 
ve sülüklü (Stolon) gövde tipleri 
görülebilir. 



Köksaplı……Alaca taçotu (Coronilla varia), 

Sülüklü…….Ak üçgül (Trifolium repens)

Köksaplı……Alaca taçotu (Coronilla varia), 

Sülüklü…….Ak üçgül (Trifolium repens)

Coronilla varia



Köksaplı ve sülüklü bitkiler çevre şartlarına karşı dayanıklıdır. 
Karayolları yarma ve dolgularında eğimli alanlarda diğer baklagillerden daha iyi dayanır. 
Erozyon kontrolü için köksaplı ve sülüklü bitkilerin önemi büyüktür. 
Eğimli alanlarda kuvvetli sürgün veren bitkiler toprağı iyi bir şekilde korurlar. 
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Eğimli alanlarda kuvvetli sürgün veren bitkiler toprağı iyi bir şekilde korurlar. 



Yaprak
Baklagil çim türlerinde yapraklarının şekli ve büyüklüğü değişkendir. 

Yonca ve üçgülde bir yaprakta üç yaprakçık bulunur. Bazı baklagil türlerinde 
karşılıklı bileşik yapraklar görülür. 

Yaprak
Baklagil çim türlerinde yapraklarının şekli ve büyüklüğü değişkendir. 

Yonca ve üçgülde bir yaprakta üç yaprakçık bulunur. Bazı baklagil türlerinde 
karşılıklı bileşik yapraklar görülür. 



Çiçek 

Üçgüllerde kömeç 
Yoncada salkım şeklinde birleşir. 

Çiçek renkleri de değişkendir. 
Ak üçgülde beyaz, yoncada mor



Tohum 

Çim alanlarda kullanılan baklagil çim bitkilerinin 
tohumları oldukça küçük, renkleri de çok değişkendir. 

1000 tane ağırlığı 0.5 gr kadar olan ak üçgül tohumları 
parlak sarı renklidir. Daha iri olan yonca tohumları ise 
kahve kırmızı renklidir. 

Genel bir kural olarak taze tohumlar parlak renklidir. 
Tohum eskidikçe rengi matlaşır.

Tohum 

Çim alanlarda kullanılan baklagil çim bitkilerinin 
tohumları oldukça küçük, renkleri de çok değişkendir. 

1000 tane ağırlığı 0.5 gr kadar olan ak üçgül tohumları 
parlak sarı renklidir. Daha iri olan yonca tohumları ise 
kahve kırmızı renklidir. 

Genel bir kural olarak taze tohumlar parlak renklidir. 
Tohum eskidikçe rengi matlaşır.



1. BUĞDAYGİLLER     2. BAKLAGİLLER   3. DİĞER FAMİLYALAR

ÇİM  ALANLARIN  YAPIMINDA  
KULLANILAN  BİTKİLER



•Optimum gelişmelerini 15-21 °C'de yaparlar.
• Kökenleri çoğunlukla Avrupa ve Asya'nın serin bölgeleri olan bu türlerin 

tohumları 0 °C'nin hemen üzerindeki sıcaklıklarda çimlenebilirler. 
•Soğuğa oldukça dayanıklı olup karasal iklimde başarı ile kullanılır. 

SERİN İKLİM ÇİM BİTKİLERİ

BUĞDAYGİL ÇİM BİTKİLERİ 

Optimum büyüme ve gelişme sıcaklığı istekleri yönünden;
1.Serin İklim Çim Bitkileri
2.Sıcak İklim Çim Bitkileri



Lolium Lolium 

PoaPoa

FestucaFestuca

AgrostisAgrostis



Lolium Lolium 

İngiliz Çimi (Lolium perenne L.)İngiliz Çimi (Lolium perenne L.)

İtalyan Çimi (Lolium multiflorum Lam.)İtalyan Çimi (Lolium multiflorum Lam.)



En çok kullanılan türlerden birisidir. 
Yaprakları koyu yeşil, tüysüz ve parlaktır. 
Çok kardeşlenen bir bitki olduğundan, uygun 

ekilirse üniform bir bitki örtüsü oluşturur. 
Kısa ömürlü, çok yıllık

En çok kullanılan türlerden birisidir. 
Yaprakları koyu yeşil, tüysüz ve parlaktır. 
Çok kardeşlenen bir bitki olduğundan, uygun 

ekilirse üniform bir bitki örtüsü oluşturur. 
Kısa ömürlü, çok yıllık

İngiliz Çimi (Lolium 

perenne L.)

İngiliz Çimi (Lolium 

perenne L.)



   Karışımlardan 3-4 yıl sonra kaybolmaya başlar. 

  Aşırı soğuk, sıcak ve kuraklıktan çok zarar görür. Soğuğa dayanıklı bazı çeşitler bulunmakla 

birlikte, hemen tüm çeşitler aşırı sıcaklık ve kuraklıktan olumsuz yönde etkilenirler. 



  Gölgeye dayanımı çok zayıftır. 

  En iyi gelişimini drenajı iyi, verimli, nem tutabilen topraklarda yapar. 
Nötr veya hafif asit topraklarda (pH 6-7) iyi gelişir. 

  Su göllenen topraklarda büyük zarar görür. 

  Tuzluluğa orta derecede dayanıklıdır. 



Park ve bahçeler, spor alanları, karayolları ve değişik amaçlı çim 
alanların yapımında çok kullanılır. 

Park ve bahçeler, spor alanları, karayolları ve değişik amaçlı çim 
alanların yapımında çok kullanılır. 



Tohumla üretilir. Tohumları iri olup kolayca çimlenir ve gelişir. Hızlı 
gelişmesi, kolayca tesis olması nedeni ile karışımdaki Poa, Festuca ve 

Agrostis gibi türleri kolayca bastırır. 

Tohumla üretilir. Tohumları iri olup kolayca çimlenir ve gelişir. Hızlı 
gelişmesi, kolayca tesis olması nedeni ile karışımdaki Poa, Festuca ve 

Agrostis gibi türleri kolayca bastırır. 



Çim alanları için özel olarak ıslah edilen, 
birim alanda bol kardeş geliştiren, 
ince yapraklı ve kısa boylu çeşitler basılmaya ve çiğnenmeye karşı 

çok dayanıklıdır. 

Çim alanları için özel olarak ıslah edilen, 
birim alanda bol kardeş geliştiren, 
ince yapraklı ve kısa boylu çeşitler basılmaya ve çiğnenmeye karşı 

çok dayanıklıdır. 

Bu nedenle futbol sahaları için ideal bir bitki kabul edilir. 
2 cm’den daha kısa biçilmezse kış aylarında ağır çiğnenme 

şartlarına uzun süre dayanırlar. 

Bu nedenle futbol sahaları için ideal bir bitki kabul edilir. 
2 cm’den daha kısa biçilmezse kış aylarında ağır çiğnenme 

şartlarına uzun süre dayanırlar. 



Çim alanlarda birkaç yıl sonra seyrelmeye başlar. Karışımda bulunan Poa, 

Agrostis ve Festuca gibi köksaplı türler hızla gelişerek karışımlarda baskın 
(dominant) hale gelirler. 

Çim alanlarda birkaç yıl sonra seyrelmeye başlar. Karışımda bulunan Poa, 

Agrostis ve Festuca gibi köksaplı türler hızla gelişerek karışımlarda baskın 
(dominant) hale gelirler. 



2 cm'den daha derinden 
yapılırsa seyrekleşir ve kısa 
sürede ölebilir 

2 cm'den daha derinden 
yapılırsa seyrekleşir ve kısa 
sürede ölebilir 

Uzun ömürlü bir çim alanı 

için biçimin 3-5 cm yüksekten 

ve düzenli  yapılması önerilir. 

Uzun ömürlü bir çim alanı 

için biçimin 3-5 cm yüksekten 

ve düzenli  yapılması önerilir. 



Aylık 2-5 gr/m2  N,

Kurağa dayanımı çok zayıf olduğundan sulama düzenli yapılmalıdır. 

Aylık 2-5 gr/m2  N,

Kurağa dayanımı çok zayıf olduğundan sulama düzenli yapılmalıdır. 



Bugüne kadar birçok İngiliz çimi çeşidi ıslah edilmiştir. Özellikle başta 
Hollanda ve Danimarka olmak üzere Kuzey Avrupa ülkelerinde değişik 
amaçlarda kullanmaya yönelik çok sayıda çeşit geliştirilmiştir. 

Bugüne kadar birçok İngiliz çimi çeşidi ıslah edilmiştir. Özellikle başta 
Hollanda ve Danimarka olmak üzere Kuzey Avrupa ülkelerinde değişik 
amaçlarda kullanmaya yönelik çok sayıda çeşit geliştirilmiştir. 

Ot tipi
 uzun boylu, 
 biçimden sonra hızlı gelişir, 

ekimden sonra hızla 
boylanmaları ve

 seyrek kalın sap meydana 
getirmeleri nedeniyle yeşil 
alanlara uygun değildir.

                  Çim tipi
 kısa boylu, 
 biçimden sonra yavaş gelişen
 ince yapraklı, 
 biçim kalitesi yüksek, 
 sık biçimden zarar görmez
 Tohum verimi düşüktür,
 Daha pahalıdır



Genel olarak İngiliz çimine 
benzerse de kaba yapısı, uzun boyu 
ve açık yeşil yaprakları ile kolayca 
ayrılabilir. 

Genel olarak İngiliz çimine 
benzerse de kaba yapısı, uzun boyu 
ve açık yeşil yaprakları ile kolayca 
ayrılabilir. 

İtalyan Çimi (Lolium multiflorum Lam.) İtalyan Çimi (Lolium multiflorum Lam.) 

Bir veya iki yıllık bir bitki olan İtalyan çiminin soğuğa, kurağa ve sıcağa dayanımı 
çok zayıftır. İngiliz çimi gibi nemli, serin, kışları ılıman geçen ve düzenli yağış alan 
bölgelerde iyi gelişir. 

Verimli, nötr veya hafif asit topraklara iyi uyum gösterir. 

Bir veya iki yıllık bir bitki olan İtalyan çiminin soğuğa, kurağa ve sıcağa dayanımı 
çok zayıftır. İngiliz çimi gibi nemli, serin, kışları ılıman geçen ve düzenli yağış alan 
bölgelerde iyi gelişir. 

Verimli, nötr veya hafif asit topraklara iyi uyum gösterir. 



Tohumla üretilir. Kolayca çimlenen tohumlar kuvvetli bir fide meydana 
getirirler. Çim alanlar için İngiliz çimi gibi uygun bir bitki değildir. 

Karışımlara ancak hızlı bir gelişme ve örtü tabakası oluşturmak 
amacı ile alınır. Hızlı gelişmesi ve rekabet gücünün çok üstün olması 
nedeni ile karışımlardaki oranının % 20lnin altında olması istenir. 



Bazen erken ilkbaharda saf olarak ekilen İtalyan çimi ile yaz aylarında 
geçici bir yeşil örtü tabakası oluşturulur. 

Sonbaharda sürülerek veya herbisit ile öldürülen İtalyan çimi örtüsünün 
yerine istenilen karışımlar ekilebilir. 

Kış aylarında sararan Uganda veya Bermuda çimi alanlarına sonbaharda 
serpilerek ekilen İtalyan çimi, kısa sürede yeşil bir bitki örtüsü oluşturur. 

Gübreleme ve bakım işlemleri İngiliz çimine benzerlik gösterir.

Bazen erken ilkbaharda saf olarak ekilen İtalyan çimi ile yaz aylarında 
geçici bir yeşil örtü tabakası oluşturulur. 

Sonbaharda sürülerek veya herbisit ile öldürülen İtalyan çimi örtüsünün 
yerine istenilen karışımlar ekilebilir. 

Kış aylarında sararan Uganda veya Bermuda çimi alanlarına sonbaharda 
serpilerek ekilen İtalyan çimi, kısa sürede yeşil bir bitki örtüsü oluşturur. 

Gübreleme ve bakım işlemleri İngiliz çimine benzerlik gösterir.



Poa Poa 

Çayır Salkım Otu (Poa pratensis L.)Çayır Salkım Otu (Poa pratensis L.)

Adi Salkım Otu (Poa trivialis L.)Adi Salkım Otu (Poa trivialis L.)

Yassı Salkım Otu (Poa compressa L.)Yassı Salkım Otu (Poa compressa L.)

Orman Salkım Otu (Poa nemoralis L.)Orman Salkım Otu (Poa nemoralis L.)

Yıllık Salkım Otu (Poa annua L.)Yıllık Salkım Otu (Poa annua L.)



Dünyada en fazla kullanılan çim bitkilerinden birisidir. 

Uzun ömürlüdür. 

Çok sık ve ince yapılı bir yeşil alan 

Yaprakları kayık şeklinde, tüysüz, mavi-yeşil renkli 

Dünyada en fazla kullanılan çim bitkilerinden birisidir. 

Uzun ömürlüdür. 

Çok sık ve ince yapılı bir yeşil alan 

Yaprakları kayık şeklinde, tüysüz, mavi-yeşil renkli 

Çayır Salkım Otu (Poa pratensis L.) Çayır Salkım Otu (Poa pratensis L.) 



Çimlenme ve sürme hızının yavaş olması nedeni ile tesisi oldukça zordur. Ancak 
uygun şartlarda köksapları ile hızla yayılır. 

5 ayda bir sürgünden 6-15 cm uzunluğunda rizom oluşturabilir. Bu rizomun her 
boğumundan yeni sürgün ve kök üretmesi sonucu çok sık bir örtü oluşturabilir. Rekabet 
gücü çok yüksektir. 



Serin ve nemli bölgelerde çok iyi gelişir, sıcak ve kurakta büyüme yavaşlar. 

Su ihtiyacı çok fazladır. Sıcak dönemlerde sulama yapıldığı halde büyümesi 
yavaşlar.  

Yaz kuraklarında dormansi (uyku) durumuna geçer, koşullar iyiye gittiğinde 
tekrar sürgün vermeye başlar. Örneğin kurak dönemden 2-3 hafta sonra 
tam bir yeşil örtü ortaya çıkabilmektedir.             



İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde çok iyi bir yeşil alan oluşturur. 

Kışa dayanıklı, 

Gölgeye çok dayanıklı değil, 

Basılmaya ve çiğnenmeye orta-iyi derecede dayanıklıdır. 

İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde çok iyi bir yeşil alan oluşturur. 

Kışa dayanıklı, 

Gölgeye çok dayanıklı değil, 

Basılmaya ve çiğnenmeye orta-iyi derecede dayanıklıdır. 



Nemli, drenajı iyi, verimli, nötr veya hafif asit (pH 6-7) toprakları sever. 
Drenajı bozuk, fazla asit topraklarda kısa sürede seyrekleşir. 

Park ve bahçeler, oyun ve spor alanları için çok kullanılır. 

Tohumla üretilir. 
Tohumları küçük olduğu gibi çimlenmesi geç, fideleri çok zayıftır. 



İlk ekim döneminde, karşısındaki Lolium ve Festuca türlerine 
göre daha geç gelişir. Ancak daha sonra rekabet gücünün yüksekliği 
ile karışıma hakim olur. 

İlk ekim döneminde, karşısındaki Lolium ve Festuca türlerine 
göre daha geç gelişir. Ancak daha sonra rekabet gücünün yüksekliği 
ile karışıma hakim olur. 

Lolium Lolium Festuca Festuca Poa Poa 



Kısa boylu old. biçime çok dayanıklıdır. 

2.5 cm önerilir. 

Aylık 2-4 gr/m2 N atılmalıdır. 

Kurağa biraz dayanıklı olmakla birlikte, düzenli sulama yapılmalıdır. 



Toprak ve iklim istekleri çayır 
salkımotuna benzerse de çim özellikleri 
oldukça farklıdır. 

İnce yapılı, açık yeşil bir çim oluşturur. 

Yatık bir şekilde gelişir, sülüklüdür. 

Birim alanda daha az kardeşlendiği 
için daha seyrek yapılı bir çim oluşturur. 

Adi Salkımotu (Poa trivialis L.)Adi Salkımotu (Poa trivialis L.)



Adi salkım otu
(Poa trivialis)



Uzun ömürlüdür. 
Nemli ve serin bölgelerdeki ince yapılı su tutan topraklarda iyi gelişir. 

Kurağa ve sıcağa dayanımı çok zayıftır. Buna karşılık soğuklardan zarar 
görmez. 

Gölgeye karşı dayanıklılığı ile tanınır. 
Basılmaya ve çiğnenmeye dayanımı ise çok zayıftır. 

Uzun ömürlüdür. 
Nemli ve serin bölgelerdeki ince yapılı su tutan topraklarda iyi gelişir. 

Kurağa ve sıcağa dayanımı çok zayıftır. Buna karşılık soğuklardan zarar 
görmez. 

Gölgeye karşı dayanıklılığı ile tanınır. 
Basılmaya ve çiğnenmeye dayanımı ise çok zayıftır. 

Poa trivialis



Kırmızı yumak ile birlikte gölge alanlara ekimi önerilir. 
Tohumla üretilir. Tohumları çok küçük, çimlenmesi ise oldukça geçtir. 

Biçime karşı dayanıklıdır. 1 cm biçimde bile fazla zarar görmez. 

Düzenli sulama 

Aylık 3-5 gr/m2 N

Gölge şartlarda ve düzenli derin biçilen alanlarda karışımlara hakim olur. 

Bu özelliklerine karşın adi salkımotu çok kullanılan bir tür değildir. Çim 
alanları için özel olarak ıslah edilmiş çeşitlerin sayısı da sınırlıdır.



Gölgelik alanlarda Poa trivialis





Biraz uzayınca yatmaya başlıyor ve biçim 
işlemlerini zorlaştırıyor.

Poa 
pratensis





Düşük kalitede, seyrek ve kaba bir çim 
örtüsü meydana getirir. 

Kuvvetli köksapları olmasına karşılık, çayır 
salkımotu gibi sıkı bir çim örtüsü oluşturmaz. 

Düşük kalitede, seyrek ve kaba bir çim 
örtüsü meydana getirir. 

Kuvvetli köksapları olmasına karşılık, çayır 
salkımotu gibi sıkı bir çim örtüsü oluşturmaz. 

Yassı Salkımotu (Poa compressa L.) Yassı Salkımotu (Poa compressa L.) 



Uzun ömürlüdür, kurak, verimsiz ve asit topraklara oldukça iyi dayanır. 
Kurağa ve gölgeye dayanımı orta, 
Basılmaya ve çiğnenmeye dayanımı ise oldukça iyidir. 
Çim kalitesi düşük old. fazla kullanılmaz. 

Uzun ömürlüdür, kurak, verimsiz ve asit topraklara oldukça iyi dayanır. 
Kurağa ve gölgeye dayanımı orta, 
Basılmaya ve çiğnenmeye dayanımı ise oldukça iyidir. 
Çim kalitesi düşük old. fazla kullanılmaz. Poa compressa 



Kısa boylu, seyrek köksaplarla gelişir, koyu yeşil yapraklı 

Uzun ömürlü, gelişmesi yavaş bir türdür. 

Sık ve derin biçimlerden çok zarar görür. 

En önemli özelliği gölgeye çok dayanıklı olmasıdır. 

Kısa boylu, seyrek köksaplarla gelişir, koyu yeşil yapraklı 

Uzun ömürlü, gelişmesi yavaş bir türdür. 

Sık ve derin biçimlerden çok zarar görür. 

En önemli özelliği gölgeye çok dayanıklı olmasıdır. 

Orman Salkımotu (Poa nemoralis L.)Orman Salkımotu (Poa nemoralis L.)



Tek yıllık olup, çim alanlarda nadiren kullanılır. 

Sık ve dipten yapılan biçimlere çok dayanıklıdır. 1 cm'den daha dipten 
yapılan biçimlerde bile tohum üretme yeteneğindedir. 

Yıllık Salkımotu (Poa annua L.)Yıllık Salkımotu (Poa annua L.)



Yıllık salkımotu tohumla üretilir. 

Sıcağa, kurağa ve düşük sıcaklığa dayanımı çok zayıftır. 

Nemli ve serin bölgelerin bitkisidir. 

Asitliğe oldukça dayanıklıdır. 

Sık ve dipten biçim yapılan çim alanlarda hızla çoğalır. 

Genellikle yabancı ot kabul edilir.



Poa annua 



Poa annua 



Poa annua 



Poa annua 



Poa annua 



Poa annua 



Festuca Festuca 

Kırmızı Yumak (F. rubra L.)Kırmızı Yumak (F. rubra L.)

a. Köksaplı Kırmızı Yumak (F. rubra var. rubra) a. Köksaplı Kırmızı Yumak (F. rubra var. rubra) 

b. Adi Kırmızı Yumak (F.rubra var. commutata)b. Adi Kırmızı Yumak (F.rubra var. commutata)

c. Narin Kırmızı Yumak (F.rubra var. tricophylla) c. Narin Kırmızı Yumak (F.rubra var. tricophylla) 

Koyun Yumağı (F. ovina )Koyun Yumağı (F. ovina )

Uzun Yapraklı Yumak (F. longifolia)Uzun Yapraklı Yumak (F. longifolia)

İnce Yapraklı Yumak (F. tenuifolia) İnce Yapraklı Yumak (F. tenuifolia) 

Kamışsı Yumak (F. arundinacea) Kamışsı Yumak (F. arundinacea) 

Çayır Yumağı (F. pratensis )Çayır Yumağı (F. pratensis )



Kırmızı Yumak (Festuca rubra L.)Kırmızı Yumak (Festuca rubra L.)

Çok yaygın olarak kullanılan bir türdür. 
İnce yapraklı, kısa boylu ve çim kalitesi yüksek, 
Gölgeye dayanıklılığı ile tanınır. 
Köksap gelişimi ve kromozom sayılarına göre üç varyeteye ayrılır. Bu 

varyetelerin kullanım amaçları da oldukça farklıdır. 

Çok yaygın olarak kullanılan bir türdür. 
İnce yapraklı, kısa boylu ve çim kalitesi yüksek, 
Gölgeye dayanıklılığı ile tanınır. 
Köksap gelişimi ve kromozom sayılarına göre üç varyeteye ayrılır. Bu 

varyetelerin kullanım amaçları da oldukça farklıdır. 



a. Köksaplı Kırmızı Yumak 
(Festuca rubra var. rubra) 

b. Adi Kırmızı Yumak 
(Festuca rubra var. commutata)

c. Narin Kırmızı Yumak 
(Festuca rubra var. tricophylla) 



•Koyu yeşil renkte, 

•ince yapılı, 

•Üniform

•Kuvvetli köksaplı 
•Çimlenmesi ve gelişmesi Poa 

türlerinden hızlı, Lolium 

türlerinden biraz daha yavaştır. 

•Kaliteli bir çim örtüsü

a. Köksaplı Kırmızı Yumak (Festuca rubra var. rubra) a. Köksaplı Kırmızı Yumak (Festuca rubra var. rubra) 



Kırmızı Yumak ( Festuca rubra var. rubra) Kamışsı Yumak ( F. arundinacea) 



•Uzun ömürlü bir bitkidir. 
•Nemli ve serin bölgelerde çok iyi gelişir. 
•Gölge şartlarda çok iyi gelişir. 
•Basılmaya ve çiğnenmeye dayanımı ortadır. 
•Yaş, zayıf drenajlı topraklarda iyi gelişemez. 
•Tuzluluğa dayanımı zayıftır. 

•Uzun ömürlü bir bitkidir. 
•Nemli ve serin bölgelerde çok iyi gelişir. 
•Gölge şartlarda çok iyi gelişir. 
•Basılmaya ve çiğnenmeye dayanımı ortadır. 
•Yaş, zayıf drenajlı topraklarda iyi gelişemez. 
•Tuzluluğa dayanımı zayıftır. 



Çim alanlarında çok kullanılan bir türdür. 
Normal güneş alan yörelerde diğer türlerle karışım halinde ekilebilir. 
Gölge alanlar için yapılan karışımlarda kısa sürede dominant hale geçer. 

Çim alanlarında çok kullanılan bir türdür. 
Normal güneş alan yörelerde diğer türlerle karışım halinde ekilebilir. 
Gölge alanlar için yapılan karışımlarda kısa sürede dominant hale geçer. 

Tüm bu üstünlüklerine karşılık futbol sahaları gibi ağır kullanılan spor 
alanları için uygun değildir. Çünkü;

•Köksaplarının çayır salkımotu kadar hızlı gelişmemesi, 
•birim alanda az kardeş oluşturması ve 
•yıpranan alanlarda yeniden gelişme yeteneğinin zayıflığı 

nedenleri ile spor alanlarında kullanımı sınırlı tutulur. 

Tüm bu üstünlüklerine karşılık futbol sahaları gibi ağır kullanılan spor 
alanları için uygun değildir. Çünkü;

•Köksaplarının çayır salkımotu kadar hızlı gelişmemesi, 
•birim alanda az kardeş oluşturması ve 
•yıpranan alanlarda yeniden gelişme yeteneğinin zayıflığı 

nedenleri ile spor alanlarında kullanımı sınırlı tutulur. 



Tohumla üretilir. Tohumları oldukça 
iri, çimlenmesi hızlıdır. 

Aylık     1-2.5 gr/m2 N

Aşırı azotlu gübreleme ve aşırı 
sulama çim kalitesinin düşmesine 
neden olur. İçerisinde fazla miktarda 
kırmızı yumak bulunan karışımlarda 
buna dikkat edilmelidir. 

Tohumla üretilir. Tohumları oldukça 
iri, çimlenmesi hızlıdır. 

Aylık     1-2.5 gr/m2 N

Aşırı azotlu gübreleme ve aşırı 
sulama çim kalitesinin düşmesine 
neden olur. İçerisinde fazla miktarda 
kırmızı yumak bulunan karışımlarda 
buna dikkat edilmelidir. 



Biçim yüksekliği 2-7.5 cm 
Koyu gölge alanlarda biçim 

yüksekten yapılmalıdır. 

Golf sahaları, spor alanları, park 
bahçelerde biçimin 2 cm yükseklikten 
yapılması çim kalitesini yükseltir. 
Biçimin daha derinden yapılması 
seyrekleşmeye neden olur. 

Biçim yüksekliği 2-7.5 cm 
Koyu gölge alanlarda biçim 

yüksekten yapılmalıdır. 

Golf sahaları, spor alanları, park 
bahçelerde biçimin 2 cm yükseklikten 
yapılması çim kalitesini yükseltir. 
Biçimin daha derinden yapılması 
seyrekleşmeye neden olur. 



Kök saplı kırmızı yumağa benzer. Ancak bu varyetede bitkiler yumak şeklinde, 

İnce yapılı, dik gelişen, yaprakları narin ve çok kardeşlenmesi nedeni ile sıkı 
çim örtüsü oluşturur. 

Çok kötü topraklarda veya iyi bakım yapılmayan alanlarda küme şeklinde 
gelişir, çim kalitesi düşer. 

Kök saplı kırmızı yumağa benzer. Ancak bu varyetede bitkiler yumak şeklinde, 

İnce yapılı, dik gelişen, yaprakları narin ve çok kardeşlenmesi nedeni ile sıkı 
çim örtüsü oluşturur. 

Çok kötü topraklarda veya iyi bakım yapılmayan alanlarda küme şeklinde 
gelişir, çim kalitesi düşer. 

b. Adi Kırmızı Yumak (Festuca rubra var. commutata)b. Adi Kırmızı Yumak (Festuca rubra var. commutata)



Düşük sıcaklıklara dayanımı biraz zayıftır. Kış aylarında rengi değişir. 

Kurağa ve gölgeye dayanımı  yüksektir. 

Basılmaya ve çiğnenmeye köksaplı kırmızı yumaktan daha iyi 
dayanır. 

Birim alanda fazla kardeş meydana getirmesi ve sıkı bir çim örtüsü 
oluşturması nedeni ile spor sahalarına köksaplı kırmızı yumaktan daha 
uygundur.

Düşük sıcaklıklara dayanımı biraz zayıftır. Kış aylarında rengi değişir. 

Kurağa ve gölgeye dayanımı  yüksektir. 

Basılmaya ve çiğnenmeye köksaplı kırmızı yumaktan daha iyi 
dayanır. 

Birim alanda fazla kardeş meydana getirmesi ve sıkı bir çim örtüsü 
oluşturması nedeni ile spor sahalarına köksaplı kırmızı yumaktan daha 
uygundur.

Festuca rubra var. commutata



Lolium perenne ve Poa pratentis ile çok yaygın kullanılır. 

Çimlenmesi ve toprağı kaplaması yavaştır. Rekabet gücü biraz zayıftır. 

Köksaplı bir bitki olmadığı için geniş boşlukları dolduramaz. 

3-5 cm biçilmesi önerilir. Ancak daha kısa biçime de dayanabilir. 

Aylık 1-3 gr/m2 N

Lolium perenne ve Poa pratentis ile çok yaygın kullanılır. 

Çimlenmesi ve toprağı kaplaması yavaştır. Rekabet gücü biraz zayıftır. 

Köksaplı bir bitki olmadığı için geniş boşlukları dolduramaz. 

3-5 cm biçilmesi önerilir. Ancak daha kısa biçime de dayanabilir. 

Aylık 1-3 gr/m2 N

Festuca rubra var. commutata



Köksapları kısa ve narindir. 

Kültürel istekleri diğer kırmızı yumaklara benzer. 

Ancak kuraklığa ve tuzluluğa karşı daha dayanıklıdır. 

Kısa köksapları ile boşlukları ve yıpranan alanları kapatır. 

Kış aylarında iyi bir renk oluşturur. 

Köksapları kısa ve narindir. 

Kültürel istekleri diğer kırmızı yumaklara benzer. 

Ancak kuraklığa ve tuzluluğa karşı daha dayanıklıdır. 

Kısa köksapları ile boşlukları ve yıpranan alanları kapatır. 

Kış aylarında iyi bir renk oluşturur. 

c. Narin Kırmızı Yumak (Festuca rubra var. tricophylla) c. Narin Kırmızı Yumak (Festuca rubra var. tricophylla) 



Çok ince yapraklarına karşılık, üniform, sık 
ve güzel görünüşte çim vermemesi nedeniyle 
çok yaygın kullanılan bir tür değildir. 

Uzun ömürlüdür, 
kurağa ve soğuğa çok dayanıklıdır
Basılmaya ve çiğnenmeye orta derecede 

dayanıklıdır. 

Koyun yumağı, kaliteli çim örtüsü istenen 
alanlar için uygun bir bitki değildir. Ancak çim 
kalitesinin önemli olmadığı kurak, yol kenarı vb. 
kullanılmayan alanlar ile kaya bahçelerine 
uygundur. 

Koyun Yumağı (Festuca ovina L.)Koyun Yumağı (Festuca ovina L.)



Kısa boylu, yaprakları gri-yeşil renkte ve ince yapılıdır. Koyun yumağına göre 
daha fazla kardeşlenir. 
Kurağa ve soğuğa dayanımı çok yüksektir. 
Gölge şartlarda iyi gelişir. 
Verimsiz alanlarda başarılı sonuçlar alınır. 
Sulamaya ve azotlu gübrelemeye koyun yumağından daha fazla ihtiyaç gösterir. 
Bazı çeşitleri tuzluluğa karşı çok dayanıklıdır. 

Uzun Yapraklı Yumak (Festuca longifolia)Uzun Yapraklı Yumak (Festuca longifolia)



Koyu renkli bir çim örtüsü oluşturulur. 

Basılmaya ve çiğnenmeye karşı dayanımı zayıftır. 

Biçilmeye oldukça dayanıklıdır. Ancak çok derin biçimlerden zarar görebilir. 
Bu nedenle 2.5 cm'den daha derinden biçilen spor alanlarında kullanılması 
önerilemez. 

Islah çalışmalarıyla koyu renkte ve ince yapraklı, çim kalitesi yüksek, 
gölgeye ve kurağa dayanıklı uzun yapraklı yumak çeşitleri geliştirilmiştir. 

Tohumları oldukça küçük ve ilk gelişimi yavaştır.

Koyu renkli bir çim örtüsü oluşturulur. 

Basılmaya ve çiğnenmeye karşı dayanımı zayıftır. 

Biçilmeye oldukça dayanıklıdır. Ancak çok derin biçimlerden zarar görebilir. 
Bu nedenle 2.5 cm'den daha derinden biçilen spor alanlarında kullanılması 
önerilemez. 

Islah çalışmalarıyla koyu renkte ve ince yapraklı, çim kalitesi yüksek, 
gölgeye ve kurağa dayanıklı uzun yapraklı yumak çeşitleri geliştirilmiştir. 

Tohumları oldukça küçük ve ilk gelişimi yavaştır.

Festuca longifolia



Çok ince yapraklı, kısa boylu, yavaş gelişen bir türdür. 
Kurağa ve soğuğa dayanımı iyidir. 
Yumak şeklinde gelişmesi nedeni ile kaliteli çim alanları için 

uygun bir bitki değildir. 

Çok ince yapraklı, kısa boylu, yavaş gelişen bir türdür. 
Kurağa ve soğuğa dayanımı iyidir. 
Yumak şeklinde gelişmesi nedeni ile kaliteli çim alanları için 

uygun bir bitki değildir. 

İnce Yapraklı Yumak (Festuca tenuifolia Sibth.) İnce Yapraklı Yumak (Festuca tenuifolia Sibth.) 



•Diğer çim türlerine göre uzun boylu, kaba yapılı, kalın ve sert 
yapraklıdır.

•Yumak şeklinde gelişir, sık bir çim örtüsü oluşturur. 
•Uzun ömürlüdür. 
•Derin köklü olduğundan sıcağa ve kurağa diğer türlerden daha iyi dayanır. 
•Kurak dönemlerde diğer türlere göre yeşilliğini uzun süre devam ettirir. 
•Aşırı soğuklardan zarar görebilir. 

•Diğer çim türlerine göre uzun boylu, kaba yapılı, kalın ve sert 
yapraklıdır.

•Yumak şeklinde gelişir, sık bir çim örtüsü oluşturur. 
•Uzun ömürlüdür. 
•Derin köklü olduğundan sıcağa ve kurağa diğer türlerden daha iyi dayanır. 
•Kurak dönemlerde diğer türlere göre yeşilliğini uzun süre devam ettirir. 
•Aşırı soğuklardan zarar görebilir. 

Kamışsı Yumak (Festuca arundinacea) Kamışsı Yumak (Festuca arundinacea) 



•Gölgeye dayanımı orta derecede, 

•Basılmaya ve çiğnenmeye dayanımı ise yüksektir. 

•Alkali ve tuzlu topraklarda diğer çim türlerinden daha iyi gelişir. 

•Su göllenmesine ve zayıf drenajlı topraklara dayanımı oldukça 
iyidir. 

•Gölgeye dayanımı orta derecede, 

•Basılmaya ve çiğnenmeye dayanımı ise yüksektir. 

•Alkali ve tuzlu topraklarda diğer çim türlerinden daha iyi gelişir. 

•Su göllenmesine ve zayıf drenajlı topraklara dayanımı oldukça 
iyidir. 

Festuca arundinacea



Biçim yüksekliği 4-6 cm, Derin biçimlerden zarar görür. Bu nedenle ince ve 

kaliteli çim istenilen alanlara uygun değildir. 

Aylık 3-5 gr/m2 N. Soğuk bölgelerde aşırı N gübrelemesi kış zararını artırabilir. 

Sulama isteği Lolium, Poa ve bazı Festuca türlerinden daha azdır. Ancak kurak 
dönemlerde renk değişmesi nedeni ile çim kalitesi düşer. 

Biçim yüksekliği 4-6 cm, Derin biçimlerden zarar görür. Bu nedenle ince ve 

kaliteli çim istenilen alanlara uygun değildir. 

Aylık 3-5 gr/m2 N. Soğuk bölgelerde aşırı N gübrelemesi kış zararını artırabilir. 

Sulama isteği Lolium, Poa ve bazı Festuca türlerinden daha azdır. Ancak kurak 
dönemlerde renk değişmesi nedeni ile çim kalitesi düşer. 

Festuca arundinacea



Islah çalışmalarıyla ince yapraklı, yavaş gelişen ve çim alanlara uygun 
kamışsı yumak çeşitleri geliştirilmiştir. 

Basılmaya dayanımın yüksek olması nedeni ile spor alanları, park ve 
bahçelerde kullanımı giderek artmaktadır. 

Tohumları oldukça iri olması nedeniyle ekimi kolaydır. Çıkıştan sonra 
bitkiler hızla gelişerek toprağı kaplarlar. 

Islah çalışmalarıyla ince yapraklı, yavaş gelişen ve çim alanlara uygun 
kamışsı yumak çeşitleri geliştirilmiştir. 

Basılmaya dayanımın yüksek olması nedeni ile spor alanları, park ve 
bahçelerde kullanımı giderek artmaktadır. 

Tohumları oldukça iri olması nedeniyle ekimi kolaydır. Çıkıştan sonra 
bitkiler hızla gelişerek toprağı kaplarlar. 

Festuca arundinacea



Kamışsı yumağa benzer ancak daha küçük ve narin yapılıdır. 
Çim kalitesi biraz daha yüksektir. 
Ekimden sonra üniform, sık ve ince yapılı çim oluşturur. Uzun ömürlü bir bitkidir. 
En iyi gelişimini nemli ve su tutan topraklarda yapar. 
Kurağa ve sıcağa dayanımı kamışsı yumak kadar yüksek değildir. 
Gölgeye dayanımı oldukça iyidir. 
Basılmaya ve çiğnenmeye dayanımı kamışsı yumaktan biraz zayıftır. 

Kamışsı yumağa benzer ancak daha küçük ve narin yapılıdır. 
Çim kalitesi biraz daha yüksektir. 
Ekimden sonra üniform, sık ve ince yapılı çim oluşturur. Uzun ömürlü bir bitkidir. 
En iyi gelişimini nemli ve su tutan topraklarda yapar. 
Kurağa ve sıcağa dayanımı kamışsı yumak kadar yüksek değildir. 
Gölgeye dayanımı oldukça iyidir. 
Basılmaya ve çiğnenmeye dayanımı kamışsı yumaktan biraz zayıftır. 

Çayır Yumağı (Festuca pratensis L.)Çayır Yumağı (Festuca pratensis L.)



Verimli, nemli ve hafif gölge alanlar için 
hazırlanan karışımlarda başarı ile kullanılır. 

Poa pratensis ve Lolium perenne ile 
karışıma uygundur. 

Biçim yüksekliği 3-5 cm, 
Gübre ihtiyacı 3-5 gr/m2 N

Verimli, nemli ve hafif gölge alanlar için 
hazırlanan karışımlarda başarı ile kullanılır. 

Poa pratensis ve Lolium perenne ile 
karışıma uygundur. 

Biçim yüksekliği 3-5 cm, 
Gübre ihtiyacı 3-5 gr/m2 N

Festuca pratensis 



Sülüklü Tavusotu (Agrostis stolonifera L.)Sülüklü Tavusotu (Agrostis stolonifera L.)

Narin Tavusotu (Agrostis tenuis) Narin Tavusotu (Agrostis tenuis) 

Kahverengi Tavusotu (Agrostis canina L.)Kahverengi Tavusotu (Agrostis canina L.)

Ak Tavusotu (Agrostis alba L.)Ak Tavusotu (Agrostis alba L.)

Agrostis  (Tavusotu) Agrostis  (Tavusotu) 



Sülükleri ile kısa sürede yayılması,
ince ve narin yaprakları ve 
derin biçime dayanıklılığı nedeniyle 
çok sıkı ve kaliteli çim oluşturur. 

Rengi açık yeşilden mavi-yeşile kadar değişebilir. 
Sülükleri ile kolayca yayıldığı için tohumla olduğu kadar sülüklerin 

parçalanması ile vejetatif üretime de uygundur. 

Sülüklü Tavusotu (Agrostis stolonifera L.)Sülüklü Tavusotu (Agrostis stolonifera L.)



Uzun ömürlüdür.
Tohumların çimlenmesi ve kaplama hızı yavaştır. Ancak sonra hızla gelişir. 
Çok değişik hava şartlarına dayanıklıdır. Serin ve nemli bölgelerde iyi 

gelişir. Kış aylarında rengi değişir. 
Gölgeye dayanıklıdır. Ancak bol güneşli alanlarda çok iyi gelişir. 
En olumsuz yönü basılmaya ve çiğnenmeye dayanımının zayıf olmasıdır. 

Uzun ömürlüdür.
Tohumların çimlenmesi ve kaplama hızı yavaştır. Ancak sonra hızla gelişir. 
Çok değişik hava şartlarına dayanıklıdır. Serin ve nemli bölgelerde iyi 

gelişir. Kış aylarında rengi değişir. 
Gölgeye dayanıklıdır. Ancak bol güneşli alanlarda çok iyi gelişir. 
En olumsuz yönü basılmaya ve çiğnenmeye dayanımının zayıf olmasıdır. 



Düzenli ve derinden biçilirse çok güzel, ince yapılı ve sıkı bir çim oluşturur. 

Bowling ve golf sahaları, özel park ve bahçeler için idealdir. 

Derin biçime çok dayanıklıdır. Kaliteli bir çim için 1.5 cm’den daha 
derinden biçim yapılmalıdır. İyi bakım şartlarında 0.5 cm derinden yapılan 
biçimlerden zarar görmez. 

Düzenli ve derinden biçilirse çok güzel, ince yapılı ve sıkı bir çim oluşturur. 

Bowling ve golf sahaları, özel park ve bahçeler için idealdir. 

Derin biçime çok dayanıklıdır. Kaliteli bir çim için 1.5 cm’den daha 
derinden biçim yapılmalıdır. İyi bakım şartlarında 0.5 cm derinden yapılan 
biçimlerden zarar görmez. 



Azotlu gübreleme kaliteyi artırır. 

Derinden biçim yapılan alanlarda aylık 4-7 gr/m2, 

daha yüksekten biçimlerde ise aylık 2-4 gr/m2 N

Düzenli sulama çim kalitesini yükseltir. 

Azotlu gübreleme kaliteyi artırır. 

Derinden biçim yapılan alanlarda aylık 4-7 gr/m2, 

daha yüksekten biçimlerde ise aylık 2-4 gr/m2 N

Düzenli sulama çim kalitesini yükseltir. 

tohumla veya vejetatif 

olarak üretilebilir Tohumları çok 
küçüktür. 

Vejetatif üretimi oldukça 
kolaydır.

tohumla veya vejetatif 

olarak üretilebilir Tohumları çok 
küçüktür. 

Vejetatif üretimi oldukça 
kolaydır.



Yaz döneminde Akdeniz iklim kuşağında görülen “Sıcaklık Stresi” ne 
dayanma yönünden başarılı bir buğdaygildir.

Kışın sararan bermuda çimi alanlarının yeşillendirilmesi amacıyla 
sonbaharda “üstten tohumlama” yapılabilir. Ancak bu durumda karışıma 
italyan çimi de katılmalıdır.

Yüksekten yapılan biçimlerde sürgünlerin üst üste yığılması, ölü dokuların 
üst üste birikmesi sonucu “keçeleşme” sorunu olur.(0,75 cm de bile)

Vegetatif üretimi masraflı ve zaman alıcıdır. 
Tohumla üretilenlerde renk dalgalanmaları görülürken,
Çelikle üretilenler daha üniform ve tek renkli olur.

Yaz döneminde Akdeniz iklim kuşağında görülen “Sıcaklık Stresi” ne 
dayanma yönünden başarılı bir buğdaygildir.

Kışın sararan bermuda çimi alanlarının yeşillendirilmesi amacıyla 
sonbaharda “üstten tohumlama” yapılabilir. Ancak bu durumda karışıma 
italyan çimi de katılmalıdır.

Yüksekten yapılan biçimlerde sürgünlerin üst üste yığılması, ölü dokuların 
üst üste birikmesi sonucu “keçeleşme” sorunu olur.(0,75 cm de bile)

Vegetatif üretimi masraflı ve zaman alıcıdır. 
Tohumla üretilenlerde renk dalgalanmaları görülürken,
Çelikle üretilenler daha üniform ve tek renkli olur.

kitapta yok



Kısa boylu, ince yapılı, yaprakları narin, 
Kısa sülük ve köksaplarla oldukça yavaş gelişir. 
Tohumların çimlenmesi ve fidelerin kaplama hızı biraz daha yüksektir. Bu 

nedenle tohumla üretimi tercih edilir. 
Kışın ve sulamanın düzenli yapıldığı yaz aylarında yeşilliğini korur. 

Kısa boylu, ince yapılı, yaprakları narin, 
Kısa sülük ve köksaplarla oldukça yavaş gelişir. 
Tohumların çimlenmesi ve fidelerin kaplama hızı biraz daha yüksektir. Bu 

nedenle tohumla üretimi tercih edilir. 
Kışın ve sulamanın düzenli yapıldığı yaz aylarında yeşilliğini korur. 

Narin Tavusotu (Agrostis tenuis) Narin Tavusotu (Agrostis tenuis) 



Uzun ömürlü bir bitkidir. 
Kış soğuklarına karşı dayanımı sülüklü tavusotundan daha zayıftır. 

Ancak çoğu bölgede soğuktan fazla zarar görmeden kış aylarını geçirir. 

Kurağa dayanımı zayıf, sıcağa dayanımı oldukça iyi 
Gölgeye orta derecede dayanıklı
Basılmaya ve çiğnenmeye dayanımı zayıf 

İnce yapılı, kaliteli ve düzenli olarak dipten biçilen çim alanları için 
ideal bir bitkidir. 

Poa pratensis ile karışım halinde yetiştirilebilir. Derin biçimlere çayır 
salkımotundan daha dayanıklıdır. Bu nedenle, düzenli olarak 2.5 cm den 
daha derinden biçim yapılan karışımlarda dominant hale geçer. 

Uzun ömürlü bir bitkidir. 
Kış soğuklarına karşı dayanımı sülüklü tavusotundan daha zayıftır. 

Ancak çoğu bölgede soğuktan fazla zarar görmeden kış aylarını geçirir. 

Kurağa dayanımı zayıf, sıcağa dayanımı oldukça iyi 
Gölgeye orta derecede dayanıklı
Basılmaya ve çiğnenmeye dayanımı zayıf 

İnce yapılı, kaliteli ve düzenli olarak dipten biçilen çim alanları için 
ideal bir bitkidir. 

Poa pratensis ile karışım halinde yetiştirilebilir. Derin biçimlere çayır 
salkımotundan daha dayanıklıdır. Bu nedenle, düzenli olarak 2.5 cm den 
daha derinden biçim yapılan karışımlarda dominant hale geçer. 

Agrostis tenuis



Bowling ve golf sahaları, 
kaliteli çim istenen park ve bahçeler

Biçim yüks. 2 cm

Aylık 3-5 gr/m2 N

Düzenli sulama 

Sulamanın düzensiz yapılması 
durumunda rengi bozulmaya başlar. Su 
ihtiyacı sülüklü tavusotundan daha azdır. 

Agrostis tenuis



Narin tavusotunun ABD'nde geliştirilen Castellana varyetesi 

köksapları ile hızla yayılır. Yaprakları biraz daha kaba olmasına 

karşılık iyi bakım şartlarında çok kaliteli bir çim verir. Bu 
varyetenin en önemli özelliklerinden birisi de kış 
aylarında yeşilliğini korumasıdır. 

Köksaplı olması nedeni ile Agrostis türleri içerisinde basılmaya 
ve çiğnenmeye dayanıklı varyete olarak kabul edilir. Avrupa'da çok 
kullanılan bir varyetedir. 

Narin tavusotunun ABD'nde geliştirilen Castellana varyetesi 

köksapları ile hızla yayılır. Yaprakları biraz daha kaba olmasına 

karşılık iyi bakım şartlarında çok kaliteli bir çim verir. Bu 
varyetenin en önemli özelliklerinden birisi de kış 
aylarında yeşilliğini korumasıdır. 

Köksaplı olması nedeni ile Agrostis türleri içerisinde basılmaya 
ve çiğnenmeye dayanıklı varyete olarak kabul edilir. Avrupa'da çok 
kullanılan bir varyetedir. 

Minik yapısı nedeniyle yeşil alanın toprağa en yakın katmanını 
oluşturacak şekilde “alt çim” olarak kullanılmalıdır.

Minik yapısı nedeniyle yeşil alanın toprağa en yakın katmanını 
oluşturacak şekilde “alt çim” olarak kullanılmalıdır.

Agrostis tenuis



Çok kaliteli çim alanlarda kullanılır.

Çok ince yapraklı, uniform ve birim alanda çok 
fazla kardeş oluşturur.  

Sülükleri ile hızlı yayılır. 

Tohumla veya vejetatif olarak üretilebilir.
 Uzun ömürlüdür. 
Sıcağa dayanımı orta, soğuğa dayanımı oldukça iyidir. 

Kurağa dayanımı ise zayıftır. 
Havalanması kötü, drenajı bozuk alanlarda başarısız. 

Agrostis’ler içerisinde gölgeye en dayanıklısı 

Kahverengi Tavusotu (Agrostis canina L.)Kahverengi Tavusotu (Agrostis canina L.)



Golf sahaları ile özel park ve bahçelerde..
 
Gölge alanlarda

Kalite için 0.5-1 cm’den biçim 

Sık biçim 

Aylık 3-5 gr/m2 N

Tohumları en küçük çim türlerinden 
birisidir. Ekimi ve çıkışın sağlanması oldukça 
zordur. Ancak ilk çıkıştan sonra uygun 
koşullarda hızla yayılır. 

Golf sahaları ile özel park ve bahçelerde..
 
Gölge alanlarda

Kalite için 0.5-1 cm’den biçim 

Sık biçim 

Aylık 3-5 gr/m2 N

Tohumları en küçük çim türlerinden 
birisidir. Ekimi ve çıkışın sağlanması oldukça 
zordur. Ancak ilk çıkıştan sonra uygun 
koşullarda hızla yayılır. 



Çim bitkisi olarak önemini kaybetmiştir. 
Uzun boylu, kaba yapılı ve çok seyrek 

çim oluşturması nedeni ile kaliteli çim 
alanları için önerilen bir bitki değildir. 

Yol kenarları, su yolları ve hendek 
yüzeylerinde diğer bitkiler ile karışım halinde 
kullanılabilir. 

Sık ve derin biçimlere dayanamaz. 

Biçim yüks. 4-5 cm

Aylık 3-5 gr/m2 N

Çim bitkisi olarak önemini kaybetmiştir. 
Uzun boylu, kaba yapılı ve çok seyrek 

çim oluşturması nedeni ile kaliteli çim 
alanları için önerilen bir bitki değildir. 

Yol kenarları, su yolları ve hendek 
yüzeylerinde diğer bitkiler ile karışım halinde 
kullanılabilir. 

Sık ve derin biçimlere dayanamaz. 

Biçim yüks. 4-5 cm

Aylık 3-5 gr/m2 N

Ak Tavusotu (Agrostis 

alba L.)

Ak Tavusotu (Agrostis 

alba L.)



Diğer Serin İklim Buğdaygil Çim BitkileriDiğer Serin İklim Buğdaygil Çim Bitkileri

Sorguçlu Tarakotu (Cynosurus cristatus L.)Sorguçlu Tarakotu (Cynosurus cristatus L.)

Çayır Kelpkuyruğu (Phleum pratense L.)Çayır Kelpkuyruğu (Phleum pratense L.)

Yumrulu Kelpkuyruğu (Phleum bertolonii )Yumrulu Kelpkuyruğu (Phleum bertolonii )

Otlak Ayrığı (Agropyron cristatum )Otlak Ayrığı (Agropyron cristatum )



Sorguçlu Tarakotu (Cynosurus cristatus L.)Sorguçlu Tarakotu (Cynosurus cristatus L.)

İnce yapraklı, İngiliz çimine benzer bir çim 
örtüsü oluşturan çok yıllık bir bitkidir. 

Kurağa dayanımı orta, soğuğa dayanımı zayıftır. 

Basılmaya dayanımı oldukça iyi 
Derin biçime fazla dayanıklı değildir. 
Çok kullanılan bir çim bitkisi değildir. 

İnce yapraklı, İngiliz çimine benzer bir çim 
örtüsü oluşturan çok yıllık bir bitkidir. 

Kurağa dayanımı orta, soğuğa dayanımı zayıftır. 

Basılmaya dayanımı oldukça iyi 
Derin biçime fazla dayanıklı değildir. 
Çok kullanılan bir çim bitkisi değildir. 



Yumak halinde gelişmesi,
iri yapraklı olması ve 
seyrek yapıda kaba bir çim oluşturması 

nedeni ile iyi bir çim bitkisi kabul edilmez. 

Basılmaya ve çiğnenmeye karşı dayanımının 
zayıf olması nedeni ile kullanılmayan alanlarda 
tercih edilir. 

Biçim yüksekliği 2 cm
Tohumla üretilir. 

Yumak halinde gelişmesi,
iri yapraklı olması ve 
seyrek yapıda kaba bir çim oluşturması 

nedeni ile iyi bir çim bitkisi kabul edilmez. 

Basılmaya ve çiğnenmeye karşı dayanımının 
zayıf olması nedeni ile kullanılmayan alanlarda 
tercih edilir. 

Biçim yüksekliği 2 cm
Tohumla üretilir. 

Çayır Kelpkuyruğu (Phleum pratense L.)Çayır Kelpkuyruğu (Phleum pratense L.)



Yumrulu Kelpkuyruğu (Phleum bertolonii )Yumrulu Kelpkuyruğu (Phleum bertolonii )

Çayır kelpkuyruğundan farkı kısa boyu, 
yaprak ve sapların daha ince ve narin olmasıdır. 

1,5 cm derinden biçime dayanabilir. 
Basılmaya veya çiğnenmeye dayanımı 

zayıftır. 

Genel olarak fazla kullanılmayan 
alanlarda Festuca ve Agrostis türleri ile 
karışım halinde yetiştirilir. 

Çayır kelpkuyruğundan farkı kısa boyu, 
yaprak ve sapların daha ince ve narin olmasıdır. 

1,5 cm derinden biçime dayanabilir. 
Basılmaya veya çiğnenmeye dayanımı 

zayıftır. 

Genel olarak fazla kullanılmayan 
alanlarda Festuca ve Agrostis türleri ile 
karışım halinde yetiştirilir. 



Otlak Ayrığı (Agropyron cristatum )Otlak Ayrığı (Agropyron cristatum )

Soğuğa ve kurağa olağanüstü 
dayanıklı bir yem bitkisi olup, kurak 
bölgelerde yol kenarları, eğimli veya 
sulama imkanı bulunmayan alanların 
yeşillendirilmesinde kullanılır. 

Çim kalitesinin kötü olmasına karşılık 
ABD'nin kurak bölgelerinde çok kullanılır. 

Fazla bakım istememesi nedeni ile yer 
örtücü olarak ekilir. 

Tohumları değişik şartlarda kolayca 
çimlenir. Soğuk devrelerde bile ekimi 
yapılabilir.



•Kökenleri Afrika, Güney Amerika ve Asya'nın sıcak bölgeleri 

•Tropik ve yarı tropik bölgelerde

•Soğuğa dayanımları çok zayıf 

SICAK İKLİM ÇİM 
BİTKİLERİ 

SICAK İKLİM ÇİM 
BİTKİLERİ 



Bermuda Çimi (Cynodon dactylon L.)Bermuda Çimi (Cynodon dactylon L.)

Tropik veya subtropik bölgelerdeki çim 
alanlarda yaygın olarak kullanılır.

 
Çok yayılıcı, ince yapraklı, sık bir çim örtüsü 

oluşturur. 

Köksap ve sülüklerle kısa sürede yayılır.

Rengi açık yeşil-koyu yeşil 

Tropik veya subtropik bölgelerdeki çim 
alanlarda yaygın olarak kullanılır.

 
Çok yayılıcı, ince yapraklı, sık bir çim örtüsü 

oluşturur. 

Köksap ve sülüklerle kısa sürede yayılır.

Rengi açık yeşil-koyu yeşil 





Uzun ömürlü 

Kurağa ve sıcağa dayanımı çok iyi 

Soğuğa dayanımı ise zayıftır. O oC nin altında rengi sararır. 

Basılmaya ve çiğnenmeye dayanımı çok üstün olup, kendini 

yenileme yeteneği yüksek, gölgeye dayanımı zayıftır. 



İyi drenajlı, ince yapılı ve verimli topraklarda hızla yayılır. 

Toprak reaksiyonuna toleransı geniştir. (pH 5.5-7.5) 

Su göllenmesine oldukça dayanıklıdır. 

Tuzlu topraklarda diğer bitkilerden daha iyi gelişir. 



İyi bir bakım ile çok sık ve uniform çim örtüsü..

Basılmaya dayanımı, kendini yenileme gücünün yüksekliği nedeni ile 
koşu alanları, futbol sahaları ve değişik spor alanlarında başarı ile kullanılır.

 



Ancak kış aylarında dormant (=uyku) haline 
geçmesi ve rengini kaybetmesi nedeni ile kış 
sporları yapılan alanlar için çok uygun değildir. 

Spor alanlarında daha dengeli bir yeşil örtü 
oluşturmak amacıyla F.arundinaceae ile karışık 
ekilebilir. 

Ya da kışın sararan alanlara İtalyan çimi …

Ancak kış aylarında dormant (=uyku) haline 
geçmesi ve rengini kaybetmesi nedeni ile kış 
sporları yapılan alanlar için çok uygun değildir. 

Spor alanlarında daha dengeli bir yeşil örtü 
oluşturmak amacıyla F.arundinaceae ile karışık 
ekilebilir. 

Ya da kışın sararan alanlara İtalyan çimi …



Yatık olarak geliştiğinden derin biçimlerden fazla zarar görmez. 
Biçim yüks. 1.5-2.5 cm. 
Biçim düzenli ve sık yapılmalıdır. 
Sulamaya ve gübrelemeye çok iyi tepki gösterir. 
Aylık 4-8 gr/m2 N



Tohumla veya vejetatif (sülüklerin parçalanmasıyla) olarak üretilebilir. 
Tohumları kolayca çimlenir ve kolayca tesis olur. 
Bermuda çimi tohumları kabuklu veya kabuksuz olarak satılabilir. Kabuksuz 

tohumların çimlenme süreleri kısa, çimlenme oranları daha yüksektir. 
Çıkıştan sonra hızla yayılmaya başlarlar. 
Ekim döneminde toprak sıcaklığı 15 °C'nin üzerinde olmalıdır.

Tohumla veya vejetatif (sülüklerin parçalanmasıyla) olarak üretilebilir. 
Tohumları kolayca çimlenir ve kolayca tesis olur. 
Bermuda çimi tohumları kabuklu veya kabuksuz olarak satılabilir. Kabuksuz 

tohumların çimlenme süreleri kısa, çimlenme oranları daha yüksektir. 
Çıkıştan sonra hızla yayılmaya başlarlar. 
Ekim döneminde toprak sıcaklığı 15 °C'nin üzerinde olmalıdır.



        Birçok üstün özelliğine rağmen, 
bazı durumlarda yabancı ot konumuna 
gelmektedir. 

Örneğin Sülüklü Tavusotu ile kurulmuş 
bir yeşil alanın çevresinde çok az da 
olsa bermuda çimi bitkicikleri varsa, 
bunlar hızla çoğalıp kısa sürede alanı 
kaplayabilir hatta sülüklü tavusotunu 
ortamdan yok edebilmektedir.

        Birçok üstün özelliğine rağmen, 
bazı durumlarda yabancı ot konumuna 
gelmektedir. 

Örneğin Sülüklü Tavusotu ile kurulmuş 
bir yeşil alanın çevresinde çok az da 
olsa bermuda çimi bitkicikleri varsa, 
bunlar hızla çoğalıp kısa sürede alanı 
kaplayabilir hatta sülüklü tavusotunu 
ortamdan yok edebilmektedir.

Agrostis stolonifera





Son yıllarda değişik Cynodon türleri veya melezlerden çim bitkisi olarak 

kullanılan birçok yeni varyete geliştirilmiştir. 

a. Cynodon transvaalensis: İnce yapılı, narin ve koyu yeşil yaprakları ile 

güzel bir çim örtüsü meydana getirir. Kuvvetli sülükleri ile kısa sürede yayılır. 

b. Cynodon magennisii : Çok kaliteli çim oluşturur. 

İnce ve narin sülüklerle yayılır. C. transvaalensis ile C. dactylon türlerinin 

doğal bir melezidir. 

c. Cynodon incompletus var. hirsutus: 

Çok ince ve narin sülüklerle yayılır. Köksap yoktur. 

Son yıllarda değişik Cynodon türleri veya melezlerden çim bitkisi olarak 

kullanılan birçok yeni varyete geliştirilmiştir. 

a. Cynodon transvaalensis: İnce yapılı, narin ve koyu yeşil yaprakları ile 

güzel bir çim örtüsü meydana getirir. Kuvvetli sülükleri ile kısa sürede yayılır. 

b. Cynodon magennisii : Çok kaliteli çim oluşturur. 

İnce ve narin sülüklerle yayılır. C. transvaalensis ile C. dactylon türlerinin 

doğal bir melezidir. 

c. Cynodon incompletus var. hirsutus: 

Çok ince ve narin sülüklerle yayılır. Köksap yoktur. 

Uganda Çimi (Cynodon transvaalensis)Uganda Çimi (Cynodon transvaalensis)



Bunlar arasında en yaygını C. transvaalensis ve C. magennisii‘ dir.
Bermuda çiminden daha narin yapıda ve kaliteli çim veren bu 

varyetelerin iklim ve toprak istekleri Bermuda çimine benzer. Ancak 
soğuğa daha hassastırlar. 

Bunlar arasında en yaygını C. transvaalensis ve C. magennisii‘ dir.
Bermuda çiminden daha narin yapıda ve kaliteli çim veren bu 

varyetelerin iklim ve toprak istekleri Bermuda çimine benzer. Ancak 
soğuğa daha hassastırlar. 

Uganda çimi vejetatif olarak sürgün parçaları ile üretilir. 

•3-5 cm uzunluğunda kesilen sülük parçalarının ekimi veya 

•10-50 cm hazırlanan sülükler sıraya veya ocağa dikilir. 

Uganda çimi vejetatif olarak sürgün parçaları ile üretilir. 

•3-5 cm uzunluğunda kesilen sülük parçalarının ekimi veya 

•10-50 cm hazırlanan sülükler sıraya veya ocağa dikilir. 

Çıkıştan sonra bakım işleri Bermuda çimine benzer şekilde sürdürülür. Çıkıştan sonra bakım işleri Bermuda çimine benzer şekilde sürdürülür. 

Uganda Çimi (Cynodon transvaalensis)



Uganda Çimi (Cynodon transvaalensis)



Uganda Çimi (Cynodon transvaalensis)



     Çimotu türleri nemli, tropik ve 
subtropik bölgelerde kullanılır. 

Çim bitkisi olarak 
•  Japon çimotu (Z. japonica)
•  Adi çimotu (Z. matrella) ve
•  Daryapraklı çimotu (Z. 

tenuifolia)

     Çimotu türleri nemli, tropik ve 
subtropik bölgelerde kullanılır. 

Çim bitkisi olarak 
•  Japon çimotu (Z. japonica)
•  Adi çimotu (Z. matrella) ve
•  Daryapraklı çimotu (Z. 

tenuifolia)

Çimotu=Japon çimi (Zoysia) TürleriÇimotu=Japon çimi (Zoysia) Türleri



Kuvvetli köksap ve sülüklerle yayılır
Yaprakları kalın ve serttir. 
Bu nedenle biçimi oldukça güçtür. 

Vejetatif olarak sülük parçaları ile üretilir, 
dikiminden sonra ilk büyüme hızı yavaştır. 

Kurağa ve sıcağa dayanımı yüksek, 
kışa dayanımı zayıf
10°C'nin altındaki renk sararmaya başlar. 
Kış aylarını dormant halde geçirir. 

Gölgeye dayanımı çok iyi 

Çimotu=Japon çimi (Zoysia)



Japon çimi tuzluluğa çok dayanıklıdır. 

Tropik ve yarı-tropik bölgelerde oyun sahaları, atletizm pistleri, golf saha 

yolları, havaalanı gibi çok kullanılan çim alan tesislerine önerilir. 

Derin biçime dayanıklıdır. Biçim yüks. 1.5-3 cm. Ancak 2 cm den derin 

biçimler kaliteli çim örtüsü için tercih edilir. 

Aylık 5-10 gr/m2 N

Japon çimi tuzluluğa çok dayanıklıdır. 

Tropik ve yarı-tropik bölgelerde oyun sahaları, atletizm pistleri, golf saha 

yolları, havaalanı gibi çok kullanılan çim alan tesislerine önerilir. 

Derin biçime dayanıklıdır. Biçim yüks. 1.5-3 cm. Ancak 2 cm den derin 

biçimler kaliteli çim örtüsü için tercih edilir. 

Aylık 5-10 gr/m2 N

Çimotu=Japon çimi (Zoysia)



Çimotu=Japon çimi (Zoysia)



Kaba yapılı, orta sıklıkta çim örtüsü verir ve kalın sülüklerle yayılır. 

En önemli özelliği gölgeye çok dayanıklı olmasıdır. Tropik ve yarıtropik 

bölgelerdeki gölge ev bahçelerinde tercih edilir. 

Soğuğa çok hassas olması nedeni ile kış aylarında rengini kaybeder. 

Kaba yapılı, orta sıklıkta çim örtüsü verir ve kalın sülüklerle yayılır. 

En önemli özelliği gölgeye çok dayanıklı olmasıdır. Tropik ve yarıtropik 

bölgelerdeki gölge ev bahçelerinde tercih edilir. 

Soğuğa çok hassas olması nedeni ile kış aylarında rengini kaybeder. 

Adi Cadıotu (Stenotaphrum secundatum)Adi Cadıotu (Stenotaphrum secundatum)



Vejetatif olarak sülük parçaları ile üretilir. Vejetatif olarak sülük parçaları ile üretilir. 

Adi Cadıotu (Stenotaphrum secundatum)



Adi Cadıotu (Stenotaphrum secundatum)



Adi Cadıotu (Stenotaphrum secundatum)



•Basılmaya dayanıklı olmadığından, kullanılmayan çim alanlara uygundur. 
•Tohumla veya vejetatif olarak üretilebilir. 
•Çok yaygın bir tür değildir. 

•Basılmaya dayanıklı olmadığından, kullanılmayan çim alanlara uygundur. 
•Tohumla veya vejetatif olarak üretilebilir. 
•Çok yaygın bir tür değildir. 

Adi Tespihotu (Eremochloa ophiuroides) Adi Tespihotu (Eremochloa ophiuroides) 

•Kaba yapılıdır.  Kısa sülüklerle yayılır. 
•Sıcağa dayanımı yüksek, kışa dayanımı çok 

zayıftır. 

•Kaba yapılıdır.  Kısa sülüklerle yayılır. 
•Sıcağa dayanımı yüksek, kışa dayanımı çok 

zayıftır. 



Adi Tespihotu (Eremochloa ophiuroides) Adi Tespihotu (Eremochloa ophiuroides) 



Çok kaba yapılıdır. 
Sülüklerle yayılır. 
Sıcağa dayanımı çok iyidir. 
Yaş ve asit toprakların yeşillendirilmesi amacı ile kullanılır. 
Tohumla veya vejetatif olarak çoğaltılabilir. 

Çok kaba yapılıdır. 
Sülüklerle yayılır. 
Sıcağa dayanımı çok iyidir. 
Yaş ve asit toprakların yeşillendirilmesi amacı ile kullanılır. 
Tohumla veya vejetatif olarak çoğaltılabilir. 

Adi Halıotu (Axonopus affinis)Adi Halıotu (Axonopus affinis)



Adi Halıotu (Axonopus affinis)



Parlak Yalancıdarı (Paspalum notatum)Parlak Yalancıdarı (Paspalum notatum)

•Fazla bakım yapılmayan alanlarda kullanılır. 
•Çok kaba yapılı bir çim verir. 
•Sıcağa ve kurağa dayanımı çok yüksektir. 
•Gölge şartlarda başarı ile kullanılır. 

•Fazla bakım yapılmayan alanlarda kullanılır. 
•Çok kaba yapılı bir çim verir. 
•Sıcağa ve kurağa dayanımı çok yüksektir. 
•Gölge şartlarda başarı ile kullanılır. 



Kısa sülük ve köksaplarla yayılır. 
Basılmaya dayanımı iyidir. 

Kısa sülük ve köksaplarla yayılır. 
Basılmaya dayanımı iyidir. 

Parlak Yalancıdarı (Paspalum notatum)



Parlak Yalancıdarı (Paspalum notatum)



Tohum veya vejetatif yolla çoğaltılabilir.Tohum veya vejetatif yolla çoğaltılabilir.

Parlak Yalancıdarı (Paspalum notatum)



BAKLAGİL ÇİM BİTKİLERİBAKLAGİL ÇİM BİTKİLERİ

Nemli ve serin bölgelerde sülükleri ile 
hızlı gelişmesi nedeni ile çiğnenmeye iyi 
dayanır. Uzun ömürlü bir bitkidir. 

Birlikte ekildiği buğdaygillere azot 
sağlanması en önemli özelliğidir. 

Kimyasal gübrelerin yaygınlaşması ile 
önemini kaybetmiştir. 

Derin biçime çok dayanıklı

Kurağa ve sıcağa dayanımı zayıftır. 
Soğuğa dayanımı ise oldukça yüksektir. 

Nemli ve serin bölgelerde sülükleri ile 
hızlı gelişmesi nedeni ile çiğnenmeye iyi 
dayanır. Uzun ömürlü bir bitkidir. 

Birlikte ekildiği buğdaygillere azot 
sağlanması en önemli özelliğidir. 

Kimyasal gübrelerin yaygınlaşması ile 
önemini kaybetmiştir. 

Derin biçime çok dayanıklı

Kurağa ve sıcağa dayanımı zayıftır. 
Soğuğa dayanımı ise oldukça yüksektir. 

Ak Üçgül (Trifolium 

repens L.) 

Ak Üçgül (Trifolium 

repens L.) 



Ak üçgül tohumla üretilir. Tohumları çok 
küçük olması nedeni ile ekimi oldukça zordur. 

Fidelerin başlangıçta gelişmesi yavaştır. 
Ancak ileri devrelerde sülükleri ile yayılarak tüm 
çim alanını kaplar. 





Ak üçgül gübreleme ve diğer bakım işlerinin yapılmadığı alanlarda Lolium 

ve Poa türleri ile karışım halinde yetiştirilebilir. 





Melez Üçgül (Trifolium hybridum L.)Melez Üçgül (Trifolium hybridum L.)

Nemli, serin bölgelerde doğal olarak bulunur. 
Su göllenen, asit topraklara iyi uyum gösterir. 

Karayolları kenarlarında veya kullanılmayan 
alanlarda karışımlara alınır. 

Nemli, serin bölgelerde doğal olarak bulunur. 
Su göllenen, asit topraklara iyi uyum gösterir. 

Karayolları kenarlarında veya kullanılmayan 
alanlarda karışımlara alınır. 



Ancak çim alanlarda kullanımı çok sınırlıdır. 
Çoğunlukla buğdaygil çim alanlarında yabancı ot olarak kendiliğinden gelişir. 
Pembe renkli ufak çiçek kömeçleri ile kolayca tanınır. 

Ancak çim alanlarda kullanımı çok sınırlıdır. 
Çoğunlukla buğdaygil çim alanlarında yabancı ot olarak kendiliğinden gelişir. 
Pembe renkli ufak çiçek kömeçleri ile kolayca tanınır. 



Yonca (Medicago sativa L.)Yonca (Medicago sativa L.)

Yonca bazı ülkelerde yol kenarları, park ve 
bahçeler için hazırlanan karışımlarda kullanılır. 
Ancak çok yaygın bir çim bitkisi değildir. 



Erozyon kontrolü, yamaçların ve karayollarının 
yeşillendirilmesi amacı ile kullanılır. 

Çok yıllık bir bitkidir. 
Sülüklerle geniş alanlara yayılabilir. Birkaç yıl 

içerisinde tek bitkiler 3-5 metre uzanabilir. 
Genelde tohum, bazen vejetatif olarak 

çoğaltılır. Ekim yılında gelişmesi yavaştır. Daha 
sonra hızla yayılmaya başlar. 

Erozyon kontrolü, yamaçların ve karayollarının 
yeşillendirilmesi amacı ile kullanılır. 

Çok yıllık bir bitkidir. 
Sülüklerle geniş alanlara yayılabilir. Birkaç yıl 

içerisinde tek bitkiler 3-5 metre uzanabilir. 
Genelde tohum, bazen vejetatif olarak 

çoğaltılır. Ekim yılında gelişmesi yavaştır. Daha 
sonra hızla yayılmaya başlar. 

Alaca Taçotu (Coronilla varia 

L.)

Alaca Taçotu (Coronilla varia 

L.)



Vejetatif olarak köklü sürgünler alınarak 50-100 cm aralıkla dikilebilir. 
Yağışlı dönemde yapılan dikimlerden başarılı sonuçlar alınır. Ancak bu yöntem 

pahalı ve zaman alıcıdır. Bu nedenle tohumla üretim yolu tercih edilir. 
Nemli ve serin bölgelerde çok iyi gelişir. Kurağa ve soğuğa dayanımı yüksektir. 

Vejetatif olarak köklü sürgünler alınarak 50-100 cm aralıkla dikilebilir. 
Yağışlı dönemde yapılan dikimlerden başarılı sonuçlar alınır. Ancak bu yöntem 

pahalı ve zaman alıcıdır. Bu nedenle tohumla üretim yolu tercih edilir. 
Nemli ve serin bölgelerde çok iyi gelişir. Kurağa ve soğuğa dayanımı yüksektir. 



DİGER FAMİLYALARDAN ÇİM BİTKİLERİDİGER FAMİLYALARDAN ÇİM BİTKİLERİ

Yumaklıdır. 
Buğdaygil çim bitkilerine benzer. Bitkiler 25-30 cm kadar boylanır. 
Herdemyeşil bir bitki olan karaçimin yaprakları koyu yeşil renklidir. 
Köksapları ile oldukça yavaş yayılır. 

Yumaklıdır. 
Buğdaygil çim bitkilerine benzer. Bitkiler 25-30 cm kadar boylanır. 
Herdemyeşil bir bitki olan karaçimin yaprakları koyu yeşil renklidir. 
Köksapları ile oldukça yavaş yayılır. 

Karaçim (Ophiopogon 

japonicus)

Karaçim (Ophiopogon 

japonicus)



Karaçim (Ophiopogon 

)



Karaçim (Ophiopogon 

japonicus)

Temmuz ve Ağustos aylarında menekşe-mor renkli çiçek açar.Temmuz ve Ağustos aylarında menekşe-mor renkli çiçek açar.



Karaçim koyu gölge ve serin alanlarda başarılı sonuçlar vermesi ile tanınır. 
İri ağaçların gölgelerine iyi dayanır. 
Bu nedenle koyu gölge alanlarda kullanımı önerilir. 

Köktacından ayrılan köklü bitkilerin 15-20 cm aralıklarla dikimi ile çoğaltılır. 

Karaçim (Ophiopogon 

)



Bakımı kolaydır. Gölge alanlarda fazla 

sulanmadan gelişebilir. 

Çoğu kez biçilmeden bırakılır. 

Yılda bir kez ilkbaharda 2-5 g/m2 N

Karaçim (Ophiopogon 

)



Karaçim (Ophiopogon 

)



Karaçim (Ophiopogon 

)



•Sarmaşıkgiller (Convolvulaceae) familyasına bağlı, sürünücü yapıda otsu 
ve çok yıllık bir bitkidir. 5- 10 cm kadar boylanan bitki sülükleri ile hızlı yayılır.

•Güneşli veya gölge şartlarda gelişebilir. 
•Soğuğa dayanımı zayıftır. 
•Basılmaya ve çiğnenmeye dayanımı da çok zayıftır. 
•Fazla biçim yapılmayan gölge ve yarı gölge alanlarda yetiştirilmesi 

önerilir. 

•Sarmaşıkgiller (Convolvulaceae) familyasına bağlı, sürünücü yapıda otsu 
ve çok yıllık bir bitkidir. 5- 10 cm kadar boylanan bitki sülükleri ile hızlı yayılır.

•Güneşli veya gölge şartlarda gelişebilir. 
•Soğuğa dayanımı zayıftır. 
•Basılmaya ve çiğnenmeye dayanımı da çok zayıftır. 
•Fazla biçim yapılmayan gölge ve yarı gölge alanlarda yetiştirilmesi 

önerilir. 

Ancak biçim istememesi, düzenli sulanan ve gübrelenen alanlarda          
çok iyi bir çim örtüsü oluşturması en önemli avantajlarıdır. 

Ancak biçim istememesi, düzenli sulanan ve gübrelenen alanlarda          
çok iyi bir çim örtüsü oluşturması en önemli avantajlarıdır. 

Dikondra (Dichondra 

repens ) 

Dikondra (Dichondra 

repens ) 



Dikondra tohumla veya çelikle üretilebilir. 
Tohumlarının  1000 tane ağırlığı 0.5 g kadardır. 
Ekimde 1 m2 alana 5 g tohum yeterlidir. 
Kısa sürede çim tesisi kurmak için iyi gelişmiş bitki örtüsünden alınan köklü 

bitkiler dikilebilir. Sık dikilen yerlerde dikondra hızla yayılır. 
Dikimden sonra 4-5 g/m2 N

Dikondra (Dichondra 



Dikondra (Dichondra 



Dikondra (Dichondra 











Ç M B TK LER  İ İ İ İ
EKOLOJ Sİ İ



•tür ve çeşitlerin seçimi
•ekim zamanı, 
•gübre cins ve miktarları,
•karışımların oranı 

•tür ve çeşitlerin seçimi
•ekim zamanı, 
•gübre cins ve miktarları,
•karışımların oranı 

•yağış miktarı, dağılışı ve 
şekli, 

•ilk ve son don tarihleri, 
•Ort. sıcaklık, nem vb.  

•yağış miktarı, dağılışı ve 
şekli, 

•ilk ve son don tarihleri, 
•Ort. sıcaklık, nem vb.  

İKLİM FAKTÖRLERİ



Ekolojik açıdan en önemli iklim faktörü ışıktır. 

•Işıklanma süresi ve gün 
uzunluğu

•Işık yoğunluğu ve enerjisi
•Işık kalitesi 

•Işıklanma süresi ve gün 
uzunluğu

•Işık yoğunluğu ve enerjisi
•Işık kalitesi 

Işık Işık 



Ekvator çevresinde gün uzunluğu 12 saat kadardır. 
Kutuplara doğru çıkıldıkça gün uzunluğu mevsimlere göre 
kısalır veya uzar. 

Işıklanma Süresi ve Gün 
Uzunluğu

       Bitkilerin büyüme ve gelişmeleri üzerine gün uzunluğu kadar 
güneşlenme süresi de etkilidir. Bulutluluğun etkisi ile günün bir 
bölümünde güneş görülmez. Bu nedenle güneşlenme süresi 
gün uzunluğundan daha kısadır. 



Bir gün içerisindeki ışıklanma süresi fotoperyod, 

canlıların fotoperyoda karşı gösterdikleri tepki fotoperyodizm
Bir gün içerisindeki ışıklanma süresi fotoperyod, 

canlıların fotoperyoda karşı gösterdikleri tepki fotoperyodizm

Fotoperiyodizm bakımından 

1. Uzun gün bitkileri

2. Kısa gün bitkileri

3. Nötr gün bitkileri

Fotoperiyodizm bakımından 

1. Uzun gün bitkileri

2. Kısa gün bitkileri

3. Nötr gün bitkileri



12-14 saatten daha kısa gün uzunluğu şartlarında çiçeklenen ve tohum veren 

bitkiler ise "kısa gün bitkileri" olarak tanınırlar. 

Bu bitkiler uzun gün şartlarında vejetatif olarak gelişirler. 

12-14 saatten daha kısa gün uzunluğu şartlarında çiçeklenen ve tohum veren 

bitkiler ise "kısa gün bitkileri" olarak tanınırlar. 

Bu bitkiler uzun gün şartlarında vejetatif olarak gelişirler. 

12- 14 saatten daha uzun aydınlatma süresinde çiçeklenen ve tohum veren 

bitkiler "uzun gün bitkisi”
Devamlı olarak kısa gün şartlarında tutulurlarsa vejetatif olarak gelişirler. 
Çiçeklenme görülmez. 

12- 14 saatten daha uzun aydınlatma süresinde çiçeklenen ve tohum veren 

bitkiler "uzun gün bitkisi”
Devamlı olarak kısa gün şartlarında tutulurlarsa vejetatif olarak gelişirler. 
Çiçeklenme görülmez. 

Gün uzunluğundan etkilenmeyen bitkiler  "nötr bitkiler” Gün uzunluğundan etkilenmeyen bitkiler  "nötr bitkiler” 



Uzun Gün Bitkileri Kısa Gün Bitkileri

Buğdaygiller
Agropyron cristatum
Agrostis alba
A. tenuis
A. stolonifera
A. canina
Bromus inermis
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
F. pratensis 
F. rubra
F. ovina

Lolium perenne*
L. multiflorum
Poa pratense
P. annua*
P. pratensis
P. nemoralis
P. trivialis
Baklagiller
Coronilla varia
Medicago sativa
Trifolium hybridum
T.repens

Cnodon dactylon
C. spp.
Poa compressa*



Genellikle uzun aydınlanma süresinde bitki boyu artar, boğum araları 
uzar. Kısa gün şartlarında bitki bodurlaşır ve daha yatık gelişir. 
Genellikle uzun aydınlanma süresinde bitki boyu artar, boğum araları 
uzar. Kısa gün şartlarında bitki bodurlaşır ve daha yatık gelişir. 

Fotoperyod, bitkilerin vejetatif gelişimini de etkiler. 

Bu nedenle çim bitkileri;  uzun yaz günlerinde dik,
sonbahar ve ilkbaharın kısa ve serin günlerinde yatık büyürler. 
Bu nedenle çim bitkileri;  uzun yaz günlerinde dik,
sonbahar ve ilkbaharın kısa ve serin günlerinde yatık büyürler. 



Bu şartların hakim olduğu ilkbahar ve sonbahar aylarında çim kalitesi 
kendiliğinden yükselir.

Gece aydınlatmalarının yoğun olduğu eğlence alanları, futbol, 
beyzbol, golf sahalarında bitkilerde sapa kalkma eğilimi hızlanabilir.

Bu şartların hakim olduğu ilkbahar ve sonbahar aylarında çim kalitesi 
kendiliğinden yükselir.

Gece aydınlatmalarının yoğun olduğu eğlence alanları, futbol, 
beyzbol, golf sahalarında bitkilerde sapa kalkma eğilimi hızlanabilir.

Kısa gün şartlarında kardeş sayısı artar, 
sürgün boğum araları kısalır, 
bitki rozetleşir ve sonuçta çim kalitesi artar. 

Kısa gün şartlarında kardeş sayısı artar, 
sürgün boğum araları kısalır, 
bitki rozetleşir ve sonuçta çim kalitesi artar. 



Çim bitkileri, çoğunlukla en iyi gelişmelerini tam güneş ışığı altında 
yapar. Gölgede bitki gelişimi yavaşlar ve kısa sürede ölümler görülür. 
Ancak türler arasında farklılıklar bulunur (kırmızı yumak). 

Çim bitkilerinin gölge şartlara dayanımı çevre koşulları ile yakından ilişkilidir. 
•Gölgenin koyuluğu 
•bölgenin yağış durumu veya sulama etkinliği, 
•biçim yüksekliği ve sıklığı, 
•gübreleme, 
•hastalık ve zararlıların gelişmesi gibi birçok faktör gölgeye dayanımı 

etkiler. 

Işık yoğunluğu ve enerjisi



Örneğin biçim yapılmayan koyu gölge alanlarda Poa nemoralis 
ve tüm Festuca rubra çeşitleri başarı ile kullanılır. 

Buna karşılık sulama olanakları iyi, 
düzenli biçilebilen bina veya duvar gölgelerinde Festuca 

çeşitlerinin yanında Agrostis türleri de başarılı olur. 

Örneğin biçim yapılmayan koyu gölge alanlarda Poa nemoralis 
ve tüm Festuca rubra çeşitleri başarı ile kullanılır. 

Buna karşılık sulama olanakları iyi, 
düzenli biçilebilen bina veya duvar gölgelerinde Festuca 

çeşitlerinin yanında Agrostis türleri de başarılı olur. 

Festuca rubra 

Poa nemoralis 



Basılmaya dayanıklı olan Lolium perenne ve Poa pratensis gibi türler gölge 
şartlara hassastır.  Bu yüzden gölgede biçim yüksekten yapılmalıdır (4-5 cm). 

Basılmaya dayanıklı olan Lolium perenne ve Poa pratensis gibi türler gölge 
şartlara hassastır.  Bu yüzden gölgede biçim yüksekten yapılmalıdır (4-5 cm). 

Gölge şartlara iyi uyum gösteren türlerin, 
basılmaya ve çiğnenmeye dayanımları çok zayıftır. 

Gölge şartlara iyi uyum gösteren türlerin, 
basılmaya ve çiğnenmeye dayanımları çok zayıftır. 



Son yıllarda Lolium perenne, 

Poa pratensis, Cynodon dactylon 
gibi türlerde gölgeye dayanıklı 
çeşitlerin ıslahına ağırlık verilmiştir. 

Son yıllarda Lolium perenne, 

Poa pratensis, Cynodon dactylon 
gibi türlerde gölgeye dayanıklı 
çeşitlerin ıslahına ağırlık verilmiştir. 

Lolium perenne

Poa pratensis

Cynodon dactylon



Gölgeye Dayanım Türler

Çok  iyi Fectuca rubra var. rubra
Fectuca rubra var. commutata
Fectuca longifolia
Agrostis canina
Poa nemoralis
Stenotaprum secundarum
Zoysia matrella

İyi Poa trivialis
Agrostis stolonifera
Agrostis tenuis
Zoysia sp.
Axonopus sp

Orta Fectuca arundinacea
Fectuca rubra var. trichophylla
Fectuca pratensis
Agrostis alba
Lolium perenne 

Zayıf Cynodon dactylon
Poa pratensis
Trifolium repens
Medicago sativa



Düzenli sulama, gölgenin olumsuz etkisini azaltır. Ancak nemli 
ve gölge ortamda hastalıklar hızla yayılır. Hastalıkların gelişimini en 
aza indirmek için sulamalar sabah yapılmalıdır. 

Fideler gölgeye olgun bitkilerden daha az dayanır. Bu nedenle 
yeni ekilmiş çim örtüsü gölgeden olumsuz yönde etkilenir. 

Gölge alanlarda tohumla üretim yerine, mümkün olan 
türlerde vejetatif üretim tercih edilmelidir. 



Gölgede yetiştirilen bitkilerde 

1.Boğum araları uzar, 

2.Gövde ince ve zayıf olarak gelişir 

3.Kardeş sayısında azalma,  

4.Kuru madde oranında düşme, 

5.Hücreler arası boşluklar ve sünger dokusunda 

artma, 

6.Yaprak ayası genişler, 

7.Kökler zayıflar,

8.Kök/gövde oranı azalır.

Gölgede yetiştirilen bitkilerde 

1.Boğum araları uzar, 

2.Gövde ince ve zayıf olarak gelişir 

3.Kardeş sayısında azalma,  

4.Kuru madde oranında düşme, 

5.Hücreler arası boşluklar ve sünger dokusunda 

artma, 

6.Yaprak ayası genişler, 

7.Kökler zayıflar,

8.Kök/gövde oranı azalır.

Optimum yoğunluktan daha az ışık alan yerlerde yetişen bitkilerde 
bazı morfolojik ve fizyolojik değişiklikler meydana gelir.



Gölge şartlara dayanımlarını artırmak amacı ile bazı basit önlemler 

alınabilir. 

Biçim yüksekliği

Kısıtlı azotlu gübreleme 

Uygun sulama zamanı ve su miktarı

Basılma ve çiğnenmenin engellenmesi

Yaprağını döken ağaçların altında kurulacak yeşil alanların sonbaharda 
ekilmesi

İlkbaharda ekilen yeşil alanlara dökülen ağaç yapraklarının toplanması 
gölgenin olumsuz etkisini azaltmaktadır. 



Işık kalitesi

Güneş ışınları boyları farklı dalgalar halinde 
yeryüzüne ulaşır. Bu dalga boyları mikron (μ), 
angstrom (AO) veya son yıllarda olduğu gibi 
nanometre (nm) ölçü biriminde bildirilir. 

Yeryüzüne ulaşan ışık dalga boylarına göre üç ana grup altında toplanabilir. 

•400-700 nm dalga boyları arasında değişen ışıklar görünür ışık, 

•400 nm den daha kısa boylu ışıklar mor ötesi (ultraviyole), 

•700 nm den uzunlar ise kızılötesi (infrared) 

Yeryüzüne ulaşan ışık dalga boylarına göre üç ana grup altında toplanabilir. 

•400-700 nm dalga boyları arasında değişen ışıklar görünür ışık, 

•400 nm den daha kısa boylu ışıklar mor ötesi (ultraviyole), 

•700 nm den uzunlar ise kızılötesi (infrared) 



Görünür ışık dalga boylarına göre altı bant halinde incelenmektedir.

700-610 nm Fotosentez üzerinde en etkili banttır. 

610-590 nm kırmızı ışınlardan sonra fotosenteze en etkili bant 
olarak gösterilir. 

590-570 nm arasındaki sarı ışınlar ile 
570-500 nm arasındaki yeşil ışınların fotosenteze etkinliği 

zayıftır. Bu ışınlar genel olarak bitkinin gelişimini ve şekillenmesini 
etkileyen bantlar olarak bilinirler. 

500-450 nm arasında değişen mavi ışınlar ile, 
450-400 nm arasındaki mor ışınlar fotosentez üzerine oldukça 

etkili bantlardır. Genellikle sarı pigmentler tarafından emilir. 
Fotosentez etkinliği de oldukça yüksektir. 



    Mor ötesi ışınların Alpine bitkilerde antosiyan oluşumuna neden olduğu sanılmaktadır. 
Atmosferdeki oksijen, ozon ve azot gazları mor ötesi ışınların büyük bir bölümünü 
emerler. Bu nedenle yeryüzüne mor ötesi ışınların çok küçük bir bölümü ulaşır. 



        Yapraklarını döken ağaçların yaprakları turuncu ve kırmızı ışınları 
emmeleri nedeni ile ağaçlar altında bulunan çim bitkilerinde fotosentez hızı 
azalır. Büyüme ve gelişme aksar. 

        Yapraklarını döken ağaçların yaprakları turuncu ve kırmızı ışınları 
emmeleri nedeni ile ağaçlar altında bulunan çim bitkilerinde fotosentez hızı 
azalır. Büyüme ve gelişme aksar. 

Bu nedenle yapraklarını döken ağaçların 
gölge yoğunluğunu azaltacak şekilde 
düzenli budanması, dökülen yaprakların 
kısa sürede toplanması önerilir. 

      Işık kalitesi mevsimler arasında ve gün içerisinde değişmekle birlikte bunun 
çim bitkilerinin büyüme ve gelişmesine etkileri çok zayıftır. 



Çim bitkisi tohumlarının çimlenebilmeleri için toprak 
sıcaklığının en az 0oC olması gerekir. Ancak türler 
arasında bu yönden büyük farklılıklar bulunur. 

Minumum 
Çimlenme 

Sıcaklığı

Optimum 
Çimlenme 

Sıcaklığı

Optimum 
Büyüme
Sıcaklığı

(Topraküstü)

Optimum 
Büyüme
Sıcaklığı

(Kök-köksap)

Serin 
Mevsim Çim 
Bitkileri

5 15-20 15-25 10-18

Sıcak 
Mevsim Çim 
Bitkileri

12-15 25-30 27-35 25-30

Sıcaklı
k 

Sıcaklı
k 



Diğer bir ifade ile serin dönemlerde bitkilerin büyüme ve gelişmeleri 
yavaşlar, ancak çim kalitesi yükselir. 

Özellikle serin iklim çim bitkilerinde hava sıcaklığının 10-15 oC civarında 
olması çim kalitesini artırır.

Diğer bir ifade ile serin dönemlerde bitkilerin büyüme ve gelişmeleri 
yavaşlar, ancak çim kalitesi yükselir. 

Özellikle serin iklim çim bitkilerinde hava sıcaklığının 10-15 oC civarında 
olması çim kalitesini artırır.

Çim bitkilerinde optimum büyüme ve gelişme sıcaklığı ile kaliteli çim için 
gerekli optimum sıcaklık kavramları birbirinden farklıdır. 

Kaliteli bir çim örtüsü, 

optimum büyüme ve gelişme sıcaklıklarından daha düşük derecelerde gelişir. 

Kaliteli bir çim örtüsü, 

optimum büyüme ve gelişme sıcaklıklarından daha düşük derecelerde gelişir. 



Yüksek Sıcaklığın Çim Bitkileri Üzerindeki Etkileri

Yaz aylarında çok sık görülür. 
Bu dönemde yüksek sıcaklığa ek olarak 

kuraklık, 
basılma ve çiğnenme, 
kuruma ve 
hastalık-zararlılar olumsuz etkiler. 

Yüksek Sıcaklığın Çim Bitkileri Üzerindeki Etkileri

Yaz aylarında çok sık görülür. 
Bu dönemde yüksek sıcaklığa ek olarak 

kuraklık, 
basılma ve çiğnenme, 
kuruma ve 
hastalık-zararlılar olumsuz etkiler. 



Suyun kısıtlı olduğu alanlarda, yüksek sıcaklık ve kuraklığın etkilerini 

birbirinden ayırmak çok zordur. Yüksek sıcaklık karşısında 

•çim bitkilerinde büyüme yavaşlar, 

•birim alanda sürgün sayısı azalır, 

•yaprak ayaları küçülür, kıvrılır, 

•renk koyulaşır ve mavi-yeşil 'e döner,

•yeni yaprakların görülmesi gecikir,

•köklerin olgunlaşması hızlanır, renk kahverengine döner ve çalı şeklinde 

gelişir. 



Toprak sıcaklığının hava sıcaklığına paralel olarak yükselmesi olumsuz etkiyi 
fazlalaştırır. Seyrek çimlerde toprak sıcaklığı daha hızlı yükselir. Bu nedenle;

Yüksek sıcaklık tohumların çıkış oranını ve süresini olumsuz yönde 
etkilediği gibi su eksikliği ile birlikte çıkan fidelerin büyük bir bölümünün 
ölümüne yol açar. 

Yüksek sıcaklık, seyrek çim örtüsündeki bitkilere daha 
fazla zarar yapar.

Yüksek sıcaklık, seyrek çim örtüsündeki bitkilere daha 
fazla zarar yapar.

Çimlenme döneminde yüksek sıcaklığa en fazla tolerans 
gösteren tür İngiliz çimidir. 

Çimlenme döneminde yüksek sıcaklığa en fazla tolerans 
gösteren tür İngiliz çimidir. 



Olgun bitkilerin yüksek sıcaklığa dayanıklılığı, 
yetişme ortamına, 
bitkinin yaşına ve 
dokunun cinsine göre değişir. 

Gölge şartlarda yüksek sıcaklığın olumsuz etkisi daha az 
görülür. 

İyi ve dengeli gübreleme  sıcağa dayanımını yükseltir. 

Çok kısa biçilen çim alanlar yüksek sıcaklıktan daha fazla 
etkilenir. 



Yüksek sıcaklığın etkisi dokulara göre değişebilir. Genel olarak 
köksap ve sülüklerin üzerindeki yarı dormant tomurcuklar ile olgun 
bitkilerin köktaçları diğer vejetatif organlardan daha dayanıklıdır. 

İyi olgunlaşmış, nem oranı düşük çim tohumları yüksek sıcaklıktan 
fazla zarar görmezler. 

Örneğin çayır salkımotu tohumları 40-45 oC ye uzun süre 
dayanabilirler. Ancak sıcaklık 60°C'ye ulaştığında çimlenme yeteneği 
kaybolmaya başlar. Kırmızı yumak tohumları da 90 oC civarında ancak 30 
dakika canlı kalabilirler. 

Yüksek sıcaklığın etkisi dokulara göre değişebilir. Genel olarak 
köksap ve sülüklerin üzerindeki yarı dormant tomurcuklar ile olgun 
bitkilerin köktaçları diğer vejetatif organlardan daha dayanıklıdır. 

İyi olgunlaşmış, nem oranı düşük çim tohumları yüksek sıcaklıktan 
fazla zarar görmezler. 

Örneğin çayır salkımotu tohumları 40-45 oC ye uzun süre 
dayanabilirler. Ancak sıcaklık 60°C'ye ulaştığında çimlenme yeteneği 
kaybolmaya başlar. Kırmızı yumak tohumları da 90 oC civarında ancak 30 
dakika canlı kalabilirler. 



Sıcağa Dayanım Türler

Çok  iyi Zoysia sp. (Japon otu)
Stenotaprum secundarum (Cadı otu)
Eremochloe ophiuroides (Tesbih otu)
Cynodon sp.

İyi Cynodon dactylon
Medicago sativa
Poa pratensis
Agrostis tenuis
Festuca arundinacea
Festuca longifolia

Festuca ovina
Festuca pratensis
Festuca rubra var. rubra
Festuca rubra var. (Adi)
Festuca rubra var. 
trichophylla (Narin)

Orta Poa compressa (Yassı)
Festuca tenuifolia (İnce yapraklı)

Zayıf Agrostis alba
Lolium perenne

Phleum pratense
Trifolium repens
Poa trivialis (Adi)



Sıcağa dayanımı zayıf, hatta orta veya iyi olarak nitelenen türler yaz 
aylarını DORMANT halde geçirirler. Büyümeleri yavaşlar, yapraklar 
sararır, bazıları ölür. 

Sıcağın çok yükseldiği devrelerde iyi bir sulama yapılsa bile Poa, 

Lolium ve Festuca türlerinin egemen olduğu çim alanlar dormant hale 
geçerler. 

Bu dormantlık sonbahar aylarına kadar devam eder. 

Daha sonra bitkilerin taç bölgesindeki meristem dokularından veya 
köksap-sülükler üzerindeki tomurcuklardan yeni sürgünler görülmeye 
başlar. Çim alanlarda büyüme ve gelişme yeniden hızlanır. 



Yüksek sıcaklığın sorun olduğu alanlarda 

•dayanıklı türlerin yetiştirilmesi, 

•toprak neminin düzenli olarak optimum düzeyde tutulması, 

•biçimin biraz yüksekten yapılması önerilir.

•Bunun yanında öğle zamanlarında uygulanacak 5-6 mm'lik hafif 

bir yağmurlama yüksek sıcaklığın olumsuz etkisini büyük ölçüde 

azaltır. 

Yüksek sıcaklığın sorun olduğu alanlarda 

•dayanıklı türlerin yetiştirilmesi, 

•toprak neminin düzenli olarak optimum düzeyde tutulması, 

•biçimin biraz yüksekten yapılması önerilir.

•Bunun yanında öğle zamanlarında uygulanacak 5-6 mm'lik hafif 

bir yağmurlama yüksek sıcaklığın olumsuz etkisini büyük ölçüde 

azaltır. 



Düşük Sıcaklığın Çim Bitkileri Üzerindeki Etkileri

Sıcaklığın optimumun altına inmesiyle büyüme ve gelişmeleri yavaşlar. 
Fotosentez ürünlerinin kloroplastlardan büyüme noktalarına doğru 
taşınması ilk önce yavaşlar ve sıcaklığın aşırı düşmesi halinde durur. 

Sıcaklığın optimumun altına inmesiyle büyüme ve gelişmeleri yavaşlar. 
Fotosentez ürünlerinin kloroplastlardan büyüme noktalarına doğru 
taşınması ilk önce yavaşlar ve sıcaklığın aşırı düşmesi halinde durur. 



Sıcaklığın 10 °C'ye kadar inmesi Cynodon 

dactylon türünde sürgün gelişiminin hemen 
hemen durmasına yol açar. 

Sıcak mevsim çim bitkilerinde sıcaklığın 15oC’nin altına inmesi başlangıçta 
büyüme ve gelişmenin zayıflamasına yol açar. 



Serin bölge çim bitkilerinde ise düşük sıcaklığın olumsuz etkileri 
genellikle donma derecesinin altındaki sıcaklıklarda başlar. 



Soğuğa Dayanım Türler

Çok  iyi Agropyron cristatum
Bromus inermis
Poa trivialis
Agrostis stolonifera
Phleum pratense
Festuca ovina

İyi Agrostis tenuis
Poa compressa
Poa pratensis
Poa annua
F.tenuifolia
Trifolium repens

Orta F.arundinacea
F.rubra var. rubra
F.pratensis
Dactylis glomerata

Zayıf Lolium perenne

Çok Zayıf Cynodon dactylon
Cynodon sp.
Zoysia sp.



Bitkilerde soğuğa dayanıklılık sonbaharda artmaya başlar, 

kış aylarında maksimuma erişir ve 

ilkbaharda yeniden azalır. 

Bu nedenle, çim bitkilerinde soğuk zararı sonbaharda ve özellikle 

erken ilkbaharda bitkilerin hızlı büyüdüğü ve soğuğa hassas olduğu 

dönemlerde görülür. 



1. Yetişme Dönemi

2. Bitki Devresi

3. Bitki Organları

4. Sıcaklık Derecesi

5. Sıcaklığın Düşme Hızı 

6. Düşük Sıcaklığın Süresi 

7. Sıcaklığın Yükselme Hızı

8. Bitki Morfolojisi

9. Örtü Tabakası

1. Yetişme Dönemi

2. Bitki Devresi

3. Bitki Organları

4. Sıcaklık Derecesi

5. Sıcaklığın Düşme Hızı 

6. Düşük Sıcaklığın Süresi 

7. Sıcaklığın Yükselme Hızı

8. Bitki Morfolojisi

9. Örtü Tabakası

Çim bitkilerinde soğuğa dayanıklılığı etkileyen faktörler Çim bitkilerinde soğuğa dayanıklılığı etkileyen faktörler 





Çim alanlarında soğuk zararını önlemek için

Dayanıklı çeşitler kullanılmalı
Toprak hazırlığı iyi yapılmalı
Sonbahar ekimlerinde ekim zamanı iyi ayarlanmalı
Gübrelemeye dikkat edilmeli
Sonbahar sulamaları kısıtlı yapılmalıdır.
Sonbahardaki son biçim yüksekten yapılmalı
0 0C’nin altına indiği dönemlerde çim alanlarda trafik engellenmeli

Çim alanlarında soğuk zararını önlemek için

Dayanıklı çeşitler kullanılmalı
Toprak hazırlığı iyi yapılmalı
Sonbahar ekimlerinde ekim zamanı iyi ayarlanmalı
Gübrelemeye dikkat edilmeli
Sonbahar sulamaları kısıtlı yapılmalıdır.
Sonbahardaki son biçim yüksekten yapılmalı
0 0C’nin altına indiği dönemlerde çim alanlarda trafik engellenmeli



Kış Zararından Korunma Yolları

İletkenliğinin çok düşük olması nedeni ile 20 cm kalınlıktaki bir               
kar örtüsü hemen tüm düşük sıcaklıklardan bitkileri kolayca korur. 

Kar örtüsü sıcaklığın düşmesini engellediği gibi, 
donma ve çözülme işleminin yavaş olmasını, 
kış aylarında bitkilerin kuraklıktan ölmesini engeller. 

Kış aylarında kullanılmayan çim alanlarda kar birikimini sağlayacak önlemler 

alınmalı (kar çitleri, çalılar dikilmeli), kar örtüsü temizlenmemelidir. 

Kış aylarında kullanılmayan çim alanlarda kar birikimini sağlayacak önlemler 

alınmalı (kar çitleri, çalılar dikilmeli), kar örtüsü temizlenmemelidir. 



Ancak kış aylarında kullanılan futbol vb. spor alanlarında kar örtüsünün birikimine izin 
verilmez. Çoğunlukla yağan kar hemen temizlenerek spor için uygun bir hale getirilir. Bu 

nedenle çoğu spor alanlarında kar örtüsünün olumlu işlevinden fazlaca 
yararlanılmaz. 

Ancak kış aylarında kullanılan futbol vb. spor alanlarında kar örtüsünün birikimine izin 
verilmez. Çoğunlukla yağan kar hemen temizlenerek spor için uygun bir hale getirilir. Bu 

nedenle çoğu spor alanlarında kar örtüsünün olumlu işlevinden fazlaca 
yararlanılmaz. 

Doğal kar örtüsü daha iyi bir yalıtkan olduğundan kar sıkıştırılmamalıdır. 



Organik malç veya değişik örtü malzemeleri çim bitkilerini soğuktan korumak amacı 
ile kullanılır. 

Sap, saman veya benzeri organik maddelerin sonbahar sonunda çim alanına 
serilerek bitkileri soğuktan koruma çalışmaları başarılı sonuçlar vermektedir. 







Organik malçlar kış aylarında kullanılmayan çim alanlarda önerilen bir sistemdir. 
Yayılan malzeme ilkbaharda toplanarak çim alanlar yeniden düzenlenir. 

Organik maddelerin yanında normal naylon veya fiber, tel ile desteklenmiş 
plastik, polietilen vb. örtü maddeleri de kullanılmaktadır.

Plastik örtüler kış aylarında kullanılan spor alanları için organik malçlardan daha 
uygundur. Çim alanların kullanılma döneminde toplanan plastik örtüler, tekrar 
serilerek bitkiler kış zararından korunabilir. 





Kış aylarında düzenli olarak kullanılan spor alanlarında toprağın alttan ısıtılması 
uygulamalardan birisidir. Bitkileri soğuğa karşı koruduğu gibi, yağan karın kısa sürede 
kalkmasını, iyi bir kök ve gövde gelişimi ile güzel bir yeşil rengin oluşmasını sağlar. 

Kış aylarında düzenli olarak kullanılan spor alanlarında toprağın alttan ısıtılması 
uygulamalardan birisidir. Bitkileri soğuğa karşı koruduğu gibi, yağan karın kısa sürede 
kalkmasını, iyi bir kök ve gövde gelişimi ile güzel bir yeşil rengin oluşmasını sağlar. 







Toprağın ısıtılması işlemi, kış aylarında 
toprağın normal olarak don olduğu kuzey 
ülkelerinde futbol, Amerikan futbolu, beyzbol, 
golf ve at yarışı alanlarında yaygındır. 

Toprak ısıtması borulardan geçirilen 
sıcak su veya hava ile yapılırsa da izole 
edilmiş elektrik kablo ısıtıcıları çok yaygındır. 

Toprağın alttan ısıtılması kış aylarında görülen Fusarium vb. hastalıkların gelişimini 
engellemesi sistemin avantajlı yönlerinden birisidir.  



Ancak örtü tabakasının kullanımı 
•iş gücünü artırması, 
•güneş ışığı ile birlikte örtü altındaki sıcaklığın bazen çok yükselmesi, 
•hastalık ve zararlıların çoğalması

Ancak örtü tabakasının kullanımı 
•iş gücünü artırması, 
•güneş ışığı ile birlikte örtü altındaki sıcaklığın bazen çok yükselmesi, 
•hastalık ve zararlıların çoğalması

Bazı ülkelerde toprak ısıtmasına ek olarak toprağın üzerine 
polyetilen bir örtü tabakası serilir. Bu yöntemde ısıtma masrafları 
azaldığı gibi bitkilerde görülen kış kurumaları da engellenir. 

Bazı ülkelerde toprak ısıtmasına ek olarak toprağın üzerine 
polyetilen bir örtü tabakası serilir. Bu yöntemde ısıtma masrafları 
azaldığı gibi bitkilerde görülen kış kurumaları da engellenir. 



Bitkiler gündüz sıcaklığının geceden daha yüksek olması halinde iyi 
gelişirler. Çim bitkileri de büyüme ve gelişme devrelerinde sabit 
sıcaklıklardan çok, alternatif olarak uygulanan farklı sıcaklıklardan 
hoşlanırlar. 

Bitkiler gündüz sıcaklığının geceden daha yüksek olması halinde iyi 
gelişirler. Çim bitkileri de büyüme ve gelişme devrelerinde sabit 
sıcaklıklardan çok, alternatif olarak uygulanan farklı sıcaklıklardan 
hoşlanırlar. 

Termoperiodizm Termoperiodizm 

          Bitkilerin günlük sıcaklık değişimlerine karşı gösterdiği 
tepkiye termoperiyodizm denir. 

          Bitkilerin günlük sıcaklık değişimlerine karşı gösterdiği 
tepkiye termoperiyodizm denir. 



Yapılan çalışmalarda gerek Poa pratensis gerekse Cynodon dactylon 

bitkilerin 25/15 oC veya 30/10 oC (gündüz/gece) sıcaklıklarda sabit 20 oC 
ye göre daha iyi geliştiği belirlenmiştir. 

Yapılan çalışmalarda gerek Poa pratensis gerekse Cynodon dactylon 

bitkilerin 25/15 oC veya 30/10 oC (gündüz/gece) sıcaklıklarda sabit 20 oC 
ye göre daha iyi geliştiği belirlenmiştir. 

Cynodon dactylon Poa pratensis



Serin iklim çim bitkileri sapa kalkıp tohum bağlayabilmeleri için belirli 
bir süre (4-8 hafta süre ile 0-5 oC) soğuk devreden geçmeleri gereklidir. 

Bitkilerin bu isteğine vernalizasyon denir. 

Serin iklim çim bitkileri sapa kalkıp tohum bağlayabilmeleri için belirli 
bir süre (4-8 hafta süre ile 0-5 oC) soğuk devreden geçmeleri gereklidir. 

Bitkilerin bu isteğine vernalizasyon denir. 

Vernalizasyon Vernalizasyon 



Yeşil alanlara ekilen çim bitkilerinde sapa kalkma ve çiçeklenme 
istenmez. Buna karşılık serin iklim çim bitkilerinde ilkbahar veya yaz 
başlangıcında sapa kalkma ve çiçeklenme olayı çok sık görülür. Bunun nedeni 
kış ayları boyunca bitkilerin yeterli soğuklanmayı almalarıdır. 

Vernalizasyon süresi ve düşük sıcaklığın derecesi türlere ve çeşitlere göre 
değişebilmektedir. 

Vernalizasyon isteği fazla olan tür veya çeşitler, kışları ılıman geçen 
bölgelere ekildiğinde sapa kalkma çok az görüleceğinden çim kalitesi yükselir.

Vernalizasyon isteği fazla olan tür veya çeşitler, kışları ılıman geçen 
bölgelere ekildiğinde sapa kalkma çok az görüleceğinden çim kalitesi yükselir.



Bazı çim bitkilerinde kış aylarında düşük toprak ve hava sıcaklığı nedeni 
ile büyüme pratik olarak durur,

Yapraklar kurumaya başlar, 
Çoğu yaprak klorofil eksikliği nedeni ile kahverengine döner. 

Cynodon, Zoysia gibi çim bitkilerinde yaygındır, toprak sıcaklığı 
10 °C'yi geçtiği zaman dormantlık kırılır. Köksaplar ve sülükler üzerindeki 
durgun boğumlardan ve köktacından yeni kök ve sürgünler oluşmaya başlar. 
Sıcak iklim çim bitkilerinde kış aylarında sarı kahve olan renk, ilkbaharda 
yeniden yeşile dönmeye başlar. 

CynodonCynodon ZoysiaZoysia

Kış Dormantlığı Kış Dormantlığı 



Serin iklim çim bitkilerinde kış dormantlığı daha az belirgindir. 
Bu bitkiler kış aylarında ekstrem koşullar olmadıkça büyümelerine devam ederler. 

Yaprak dokularında klorofil kaybı olmadığından kış aylarında da yeşilliklerini korurlar. 

Serin iklim çim bitkilerinde kış dormantlığı daha az belirgindir. 
Bu bitkiler kış aylarında ekstrem koşullar olmadıkça büyümelerine devam ederler. 

Yaprak dokularında klorofil kaybı olmadığından kış aylarında da yeşilliklerini korurlar. 



Kış aylarında renklerini kaybeden sıcak 
iklim çim bitkileri üzerine şeffaf PE örtülerin 
yayılması sera etkisi yarattığından ilkbaharda 
erken büyümeye ve sonuç olarak çim alanının 
erken yeşillenmesine neden olur. 

Örtü altında sıcaklığın aşırı yükselmesini 
önlemek için ara sıra açılarak havalandırılır. 

Bazı bölgelerde kış aylarında renklerini 
kaybeden çim alanlarına doğal veya suni 
boyalar atılarak yeşillendirilir. Ancak bu 
uygulama çok yaygın değildir.



Buz tabakaları ile kaplanan çim alanlarda bitkiler solunum için 
gerekli oksijeni yeterli ölçüde alamazlar. Bitki dokuları ve toprak 
organizmalarının solunumu ile oluşan CO2, siyanid gibi zararlı gazlar 
atmosfere verilemez. 

Buz tabakaları ile kaplanan çim alanlarda bitkiler solunum için 
gerekli oksijeni yeterli ölçüde alamazlar. Bitki dokuları ve toprak 
organizmalarının solunumu ile oluşan CO2, siyanid gibi zararlı gazlar 
atmosfere verilemez. 

Buz 
Tabakaları

Buz 
Tabakaları



Çok yıllık serin iklim çim türleri 
uzun süreli buz tabakalarına 
oldukça dayanıklıdır. (60 gün zarar 
görmeden kalabilir.)

Sülüklü tavusotu gibi bazı türler 
buz tabakalarına çok daha 
dayanıklıdır. (bazı çeşitler 150 gün)

Buz tabakalarının zararlı etkisini azaltmak için 
uzun bir süre erimeden kalan tabakalar kırılmalı ve 
buz parçaları çim alanı dışına çıkarılmalıdır
Böylece erime döneminde su göllenmesi de engellenmiş 

olur. 



Kar örtüsü bulunmayan, ince yapılı, zayıf drenajlı topraklarda sık rastlanır. 

•Nemli olan toprağın üst tabakası donduktan sonra, toprağın alt 
tabakalarından yukarıya su çeker. 

•Gece sıcaklığın düşmesi ile çekilen su burada donar. 
•Böylece belirli bir tabakası donan toprakta, bir hacim genişlemesi 

olacağından donan toprak katmanı kabarır. 
•Bu kabarma sırasında bitki köklerini kopartır, kökler açıkta kalır. 

Kar örtüsü bulunmayan, ince yapılı, zayıf drenajlı topraklarda sık rastlanır. 

•Nemli olan toprağın üst tabakası donduktan sonra, toprağın alt 
tabakalarından yukarıya su çeker. 

•Gece sıcaklığın düşmesi ile çekilen su burada donar. 
•Böylece belirli bir tabakası donan toprakta, bir hacim genişlemesi 

olacağından donan toprak katmanı kabarır. 
•Bu kabarma sırasında bitki köklerini kopartır, kökler açıkta kalır. 

Don KabarmasıDon Kabarması



Genç bitkilere çok zarar yapar. 
Özellikle yeni ekilmiş bitkilerin kökleri açıkta kalacağından zarar büyür. 

Don kabarmasının etkisinin azaltılması için 
toprağın süzek ve hafif hazırlanması
sonbahar ekiminin erken yapılarak fidelerin kışa daha kuvvetli girmesi 
sağlanmalıdır. 

El merdanesi de geçirilebilir.

Genç bitkilere çok zarar yapar. 
Özellikle yeni ekilmiş bitkilerin kökleri açıkta kalacağından zarar büyür. 

Don kabarmasının etkisinin azaltılması için 
toprağın süzek ve hafif hazırlanması
sonbahar ekiminin erken yapılarak fidelerin kışa daha kuvvetli girmesi 
sağlanmalıdır. 

El merdanesi de geçirilebilir.



SuSu

Nisbi nemin yüksekliği gerek topraktan 
gerekse bitkilerden olan terlemeyi azalttığı 
için suyun daha etkili kullanımını sağlar. 

Havada nisbi nemin düşüklüğü 
terlemeyi artıracağından suyun kısıtlı 
olduğu alanlarda olumsuz etkiler. 

Nisbi nemin yüksekliği gerek topraktan 
gerekse bitkilerden olan terlemeyi azalttığı 
için suyun daha etkili kullanımını sağlar. 

Havada nisbi nemin düşüklüğü 
terlemeyi artıracağından suyun kısıtlı 
olduğu alanlarda olumsuz etkiler. 

Çim bitkileri ihtiyaç duydukları suyun büyük bir bölümünü kökleri ile 
topraktan alırlar. Hava neminden çim bitkilerinin doğrudan yararlanma 
oranları düşüktür.

Çim bitkileri ihtiyaç duydukları suyun büyük bir bölümünü kökleri ile 
topraktan alırlar. Hava neminden çim bitkilerinin doğrudan yararlanma 
oranları düşüktür.



Bitkiler tarafından çeşitli yollarla alınan suyun % 1-3'ü metabolik faaliyetler için 

kullanılır. Suyun geriye kalan bölümü terleme yolu ile atmosfere verilir. 

Bitkiler tarafından çeşitli yollarla alınan suyun % 1-3'ü metabolik faaliyetler için 

kullanılır. Suyun geriye kalan bölümü terleme yolu ile atmosfere verilir. 



- Bulut ve Sis

- Çiğ ve Kırağı

- Yağmur

- Kar

- Dolu
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Yağış, hava neminin yoğunlaşarak sıvı 
veya katı halde yeryüzüne düşmesidir. 
Yeryüzünde en çok görülen yağış şekilleri:

Yağış, hava neminin yoğunlaşarak sıvı 
veya katı halde yeryüzüne düşmesidir. 
Yeryüzünde en çok görülen yağış şekilleri:



sis, bitki ve topraktan olan buharlaşmayı azalttığı gibi ani sıcaklık 
düşmelerini önler. Ancak bulut ve sis yeryüzüne düşen güneş ışınlarının 
kalite ve yoğunluğunu etkiler. 

Çiğ çim bitkileri için yararlı bir yağış şeklidir. Yeterli yağış almayan, 
buna karşılık devamlı çiğ düşen yörelerde çim bitkileri iyi bir şekilde 
gelişebilir. 

Kırağının suyun donma noktasının altında oluşması nedeni ile çim 
bitkilerine olumsuz etki yapabilir. Ancak çoğunlukla bu etki geçicidir. 

Yağmur ve kar, en önemli ve etkili yağış şekilleridir. Sıklığı, 
yoğunluğu ve süresi yağmurun etkinliğini önemli ölçüde etkiler. Genel bir 
kural olarak hafif ve uzun süreli yağışlar çim bitkileri için daha 
yararlıdır. Şiddetli yağışlar yamaçlarda yüzey akışı halinde akarak 
kaybolurlar. Çukur alanlarda ise sular birikerek büyük zararlara neden 
olabilir. Eriyen kar da önemli bir su kaynağıdır. 10 cm kalınlıktaki bir kar 
örtüsü 1 cm yağmura eşdeğer kabul edilir. 







Havanın sıcak, nisbi nemin çok düşük olduğu yaz aylarında günlük su 
tüketimi 10 mm'yi (10 ton/da) geçebilir. 

Çim Bitkilerinin Su Tüketimi

Bölgeye, iklim şartlarına ve türlere göre değişebilir. 

Genel olarak çim bitkileri günde 2.5-7.5 mm/da arasında su tüketir. Genel olarak çim bitkileri günde 2.5-7.5 mm/da arasında su tüketir. 

Bitkilerde biçimden sonra su tüketimi artar. Bitkilerde biçimden sonra su tüketimi artar. 



Keskin bıçaklı biçme makineleri veya makaslarla yapılan biçimlerde 
daha az su tüketilir. Buna karşılık küt bıçaklar su tüketimini artırır. 

Biçim yüksekliği ile birlikte su tüketimi artar. Bu nedenle suyun kıt 
olduğu bölgelerde biçim biraz derinden yapılmalıdır. 

Keskin bıçaklı biçme makineleri veya makaslarla yapılan biçimlerde 
daha az su tüketilir. Buna karşılık küt bıçaklar su tüketimini artırır. 

Biçim yüksekliği ile birlikte su tüketimi artar. Bu nedenle suyun kıt 
olduğu bölgelerde biçim biraz derinden yapılmalıdır. 



Çim alanlarda gübreleme bitkilerin su tüketimini önemli ölçüde etkiler. 
Özellikle azotlu gübreleme sürgünlerin büyüme hızını artırması nedeniyle su 
tüketimi yükselir. 

Fosforlu ve potaslı gübrelerin etkisi çok belirgin değildir. Ancak her iki 
bitki besin maddesinin de kök gelişimini hızlandırması nedeniyle kurağa 
dayanıklılığı artırdığı ve daha az su tüketimi sağladığı bilinmektedir. 

Çim alanlarda gübreleme bitkilerin su tüketimini önemli ölçüde etkiler. 
Özellikle azotlu gübreleme sürgünlerin büyüme hızını artırması nedeniyle su 
tüketimi yükselir. 

Fosforlu ve potaslı gübrelerin etkisi çok belirgin değildir. Ancak her iki 
bitki besin maddesinin de kök gelişimini hızlandırması nedeniyle kurağa 
dayanıklılığı artırdığı ve daha az su tüketimi sağladığı bilinmektedir. 



Toprakta suyun bol bulunması da tüketimin artmasına neden olur. 

Sulama yöntemi, şekli ve atılan su miktarı bitkilerin tüketimini önemli 
ölçüde etkiler. Genel olarak sık ve aşırı su verilen yerlerde çim bitkileri çok 
fazla su tüketirler. 

Aşırı basılan alanlarda kök ve sürgün gelişmesi yavaşlar. Basılan alanlarda 
çim bitkilerinin su tüketimi azalır. Buna karşılık havalandırılan veya işlenen 
alanlarda bitki su tüketimi artar. 

Toprakta suyun bol bulunması da tüketimin artmasına neden olur. 

Sulama yöntemi, şekli ve atılan su miktarı bitkilerin tüketimini önemli 
ölçüde etkiler. Genel olarak sık ve aşırı su verilen yerlerde çim bitkileri çok 
fazla su tüketirler. 

Aşırı basılan alanlarda kök ve sürgün gelişmesi yavaşlar. Basılan alanlarda 
çim bitkilerinin su tüketimi azalır. Buna karşılık havalandırılan veya işlenen 
alanlarda bitki su tüketimi artar. 

Çim bitkilerinde su eksikliği ile birlikte 
büyüme yavaşlar ve canlılık azalır. 
Kökler derinlere doğru inerken, 
kardeşlenme azalır, 
boy kısalır. 
Yaprak sayısı azalırken, 
yaprak alanı da küçülür.

Çim bitkilerinde su eksikliği ile birlikte 
büyüme yavaşlar ve canlılık azalır. 
Kökler derinlere doğru inerken, 
kardeşlenme azalır, 
boy kısalır. 
Yaprak sayısı azalırken, 
yaprak alanı da küçülür.



Solma köklerden alınan sudan daha fazlasının terleme yolu ile 
atmosfere verilmesinden kaynaklanır. Geçici su eksikliğinden kaynaklanan 
solma, su düzeninin normale dönmesi ile birlikte ortadan kalkar. 

Solmanın başlangıç devresinde yapraklarda sarkma, büzülme ve 
kıvrılma görülür. 

Yaprak rengi griden mavi-yeşil renge doğru döner. 
Su eksikliği daha da devam ederse, bitkilerin büyük bir bölümü 

sararmaya ve sonunda ölmeye başlar. 

Solma köklerden alınan sudan daha fazlasının terleme yolu ile 
atmosfere verilmesinden kaynaklanır. Geçici su eksikliğinden kaynaklanan 
solma, su düzeninin normale dönmesi ile birlikte ortadan kalkar. 

Solmanın başlangıç devresinde yapraklarda sarkma, büzülme ve 
kıvrılma görülür. 

Yaprak rengi griden mavi-yeşil renge doğru döner. 
Su eksikliği daha da devam ederse, bitkilerin büyük bir bölümü 

sararmaya ve sonunda ölmeye başlar. 
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Çim alanlarında solma genellikle suyun fazla ulaşmadığı kenar, hafif 
yamaç veya yüksek yörelerde görülür. 

Solmaya neden olan faktörlerden birisi de bitki köklerinin zayıf ve 
yüzlek gelişmesidir. Yüzlek köklü bitkiler solmaya daha fazla eğimlidir. 

Çim alanlarında solma genellikle suyun fazla ulaşmadığı kenar, hafif 
yamaç veya yüksek yörelerde görülür. 

Solmaya neden olan faktörlerden birisi de bitki köklerinin zayıf ve 
yüzlek gelişmesidir. Yüzlek köklü bitkiler solmaya daha fazla eğimlidir. 

Kök gelişimini hızlandırmak, solma tehlikesini en düşük düzeye indirmek  için; 
•toprağın iyi havalanacak şekilde hafif ve iyi drenajlı hazırlanması, 
•biçim yüksekliğinin artırılması ve 
•dengeli bir gübreleme ve havalandırma yapılması gereklidir. 

Kök gelişimini hızlandırmak, solma tehlikesini en düşük düzeye indirmek  için; 
•toprağın iyi havalanacak şekilde hafif ve iyi drenajlı hazırlanması, 
•biçim yüksekliğinin artırılması ve 
•dengeli bir gübreleme ve havalandırma yapılması gereklidir. 

Çim alanlarında yüzlek kök sistemi;
toprağın kötü havalanması ve sıkışması, 
su göllenmesi, 
aşırı azotlu gübreleme, 
dipten biçme ve 
toprak tuzluluğu gibi birçok faktör sonucu gelişebilir. 

Çim alanlarında yüzlek kök sistemi;
toprağın kötü havalanması ve sıkışması, 
su göllenmesi, 
aşırı azotlu gübreleme, 
dipten biçme ve 
toprak tuzluluğu gibi birçok faktör sonucu gelişebilir. 



Su eksikliğinin belirli bir süre devam etmesi halinde bitki büyümesi durur, 
dokular sararır ve ölümler başlar. 

Kuraklığın çim bitkilerine olumsuz etkisi,
 

•kurak geçen günlerin sayısı, 
•evapotransprasyon şiddeti 
•toprağın yapısı, 
•bitki türleri ile yakından ilişkilidir. 

KuraklıkKuraklık



Kurağa 
Dayanım

Türler

Çok  iyi Cynodon dactylon
Cynodon sp.
Zoysia sp.
Agropyron cristatum
Bromus inermis

İyi F.longifolia
F.arundinacea
F.rubra 
Dactylis glomerata
Medicago sativa

Orta Poa pratensis
Agrostis alba
Phleum pratense
Poa compressa

Zayıf F.pratensis
Stenotaphrum secundarum

Çok Zayıf Lolium multiflorum
Agrostis stolonifera
Agrostis tenuis
Agrostis canina
Poa trivialis
Eremchloa  ophiuroides

Kurak dönemlerde dormant hale geçer
kuraklıktan fazla zarar görmez 
Yağmurlarla birlikte yeniden sürmeye başlarlar. 

Kısa süreli kuraklıklar bile, bu türlerde büyüme ve 
gelişmeyi engeller. 
Agrostis stolonifera’da çim kalitesini çok düşer. 
Bitkilerin büyük bir bölümü sararır. 



Kurak şartlarda çim bitkisi olarak ekilmiş Ayrık (Agropyron) 
bitkisi



Kış yağışlarının çok az olduğu bölgelerde, bazı çim türlerinin kuruduğu görülür. 
Özellikle kış aylarında rüzgar hızının fazla, yağışın az, hava sıcaklığının 0 °C'nin 
üzerinde olduğu bölgelerde bu kuruma daha belirgindir. 

Kurumanın başlıca nedeni toprakta yeterli nemin bulunmaması, rüzgar nedeni 
ile bitkilerden su kaybının çok fazla olmasıdır. Bazı bölgelerde toprağın donması da 
bitkilerin terleme ile kaybettikleri suyu topraktan almamalarına neden olabilir. 

Kış 
Kuruması

Kış 
Kuruması



Kış kurumasının engellenmesi için 
toprağın kuru olduğu dönemlerde sulama yapmak 
rüzgarkıran, değişik malç veya plastik örtüler ile transprasyonu azaltmak 

faydalı olabilir.

Kış kurumasının engellenmesi için 
toprağın kuru olduğu dönemlerde sulama yapmak 
rüzgarkıran, değişik malç veya plastik örtüler ile transprasyonu azaltmak 

faydalı olabilir.

Serin iklim çim bitkilerinde kış kurumaları oldukça sık görülür. 
Ancak bu kurumalara çoğunlukla yapraklarda rastlanır ve sürekli bir zarar 

meydana getirmezler. 
Hava sıcaklığının normale dönmesi ve aktif büyümenin başlanması ile 

birlikte bu zararlar ortadan kalkar. 



Su göllenmesi zayıf toprak drenajı, aşırı sulama veya yağış, yüksek taban 
suyu veya sel gibi değişik nedenlerden kaynaklanabilir. 

•Toprakta su fazlalığı doğrudan bitkileri etkilediği gibi toprakta O2 oranının 

azalmasına, CO2 oranının artmasına neden olur. 

•Topraktaki O2 birkaç saat içerisinde tükenir. 

•Bitkiler solunum için yeterli O2 bulamazlar. 

•Köklerde ilk önce tüyler, sonra ince kökler ölür. 

•Su ve bitki besin maddeleri alımı kesintiye uğrar. 

•Besin maddesi noksanlığı nedeni ile bitkilerde sararma görülür.

•Toprakta aneorobik koşullar nedeni ile bir dizi toksik (zehirli) madde 

oluşur. 

Su GöllenmesiSu Göllenmesi



Çim bitkilerinde zarar görme oranı 
türlere, 
su göllenme süresine, 
göllenen suyun miktarına, 
hava sıcaklığına ve 
ışık şiddetine bağlı olarak değişir. 



Su 
Göllenmesine 
Dayanım

Türler

Çok iyi Cynodon dactylon
Cynodon sp.
Agrostis stolonifera

İyi Phleum pratense
Poa trivialis

Orta Festuca elatior
Poa pratensis

Kötü Agropyron cristatum
Poa annua

Çok kötü Lolium perenne
Festuca rubra



Dayanıklılık, su sıcaklığı ile yakından ilişkilidir. 
Soğuk sularda bitkilerin dayanıklılıkları artar. 
Bu nedenle yazın oluşan su göllenmeleri daha büyük zararlar meydana getirir. 

Su göllenen alanlarda su derinliği önemli bir faktördür. 
Tüm organları su altında kalan çim bitkileri kısa sürede ölürler. 
Buna karşılık yaprak uçları suyun dışında kalan buğdaygiller çok daha uzun süre 

canlılıklarını koruyabilir. (Agrostis stolonifera)  

Dayanıklılık, su sıcaklığı ile yakından ilişkilidir. 
Soğuk sularda bitkilerin dayanıklılıkları artar. 
Bu nedenle yazın oluşan su göllenmeleri daha büyük zararlar meydana getirir. 

Su göllenen alanlarda su derinliği önemli bir faktördür. 
Tüm organları su altında kalan çim bitkileri kısa sürede ölürler. 
Buna karşılık yaprak uçları suyun dışında kalan buğdaygiller çok daha uzun süre 

canlılıklarını koruyabilir. (Agrostis stolonifera)  



Çim bitkileri dormant veya yarı dormant durumda iken su 
göllenmesine daha fazla dayanırlar. 

Aktif büyüme mevsiminde su göllenmeleri bitkilerin kısa sürede 
zarar görmesine yol açar. 

Bitki dokuları içerisinde en çabuk zarar gören organlar yapraklardır. 
Sülük ve köksaplar su göllenmesine daha dayanıklıdır. 

Özellikle üzerinde dormant halde tomurcuk bulunan gövde ve sap 
parçaları su göllenmesini çok az zararla atlatırlar. 

Çim bitkileri dormant veya yarı dormant durumda iken su 
göllenmesine daha fazla dayanırlar. 

Aktif büyüme mevsiminde su göllenmeleri bitkilerin kısa sürede 
zarar görmesine yol açar. 

Bitki dokuları içerisinde en çabuk zarar gören organlar yapraklardır. 
Sülük ve köksaplar su göllenmesine daha dayanıklıdır. 

Özellikle üzerinde dormant halde tomurcuk bulunan gövde ve sap 
parçaları su göllenmesini çok az zararla atlatırlar. 



Rüzgar

Hızlı rüzgarlar özellikle organik topraklarda veya kumlu alanlarda çimlerin 
sökülmesine, köklerin ortaya çıkmasına, sürüklendiği ince toprak parçaları ile 
bitkilerin örtülmesine neden olurlar. 

Rüzgarın bu olumsuz etkisi kurak ve yarı kurak bölgelerde çok belirgindir. 
Bu olumsuzlukları engellemek amacı ile yeni ekilmiş çim alanları sürekli nemli 
tutulmalı, rüzgara dik rüzgarkıran örtüleri kurulmalıdır. 
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Tarımsal açıdan rüzgarın en önemli olumsuz etkilerinden birisi de, 
topraktan ve bitkilerden olan terlemeyi arttırmaları, fotosentezi 
olumsuz yönde etkilemeleridir. Sıcak rüzgarlar ortam sıcaklığını 
yükseltirken, orantılı nemi önemli ölçüde düşürürler. 

Ülkemizin birçok yöresinde "sam rüzgarı" adı verilen bu sıcak 
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Deniz kenarlarındaki çim alanlarda rüzgarın beraberinde 
getirdiği tuz parçacıkları önemli bir sorundur. Özellikle tuza hassas 
çim bitkilerinin yaprak ayalarında zarar çok görülür. Bu zararı önlemek 
amacı ile tuza dayanıklı çim bitkilerinin sık sık sulanması tuzun 
olumsuz etkisini azaltır. 

Rüzgarın beraberinde getirdiği yabancı ot tohumları özellikle 
kaliteli çim örtülerinde önemli bir sorundur. Hafif rüzgarla kolayca 
taşınan ot tohumları çim örtüsünde yabancı ot oranının yükselmesine 
neden olur. 

Bunun yanında rüzgar, külleme, pas vb. birçok hastalık sporlarını 
beraberinde getirir. 
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Rüzgarın bitkilere birçok olumlu etkisi de vardır. 

Durgun havalarda bitki örtüsünün alt katmanlarında CO
2
 oranı çok 

azalır. Rüzgarlar bu havayı değiştirerek yerine CO
2
'ce daha zengin hava 

getirir. 

Ayrıca rüzgar, yağış miktarını etkileyen bir faktördür. Nem taşıyan 
rüzgarlar, önüne bir engel çıktığı zaman yükselmeye başlarlar. Hava 
sıcaklığı her 100 m'de ortalama 0.6 oC düştüğü için hava içersindeki nem 
yoğunlaşır ve yağmur olarak yeryüzüne düşer. 

Bu nedenle dağların denize bakan yamaçları bol yağmur alırlar. 
Kurak ve yarı kurak bölgelerde nemli ve serin rüzgarlar, ortamın 
serinlemesini sağlar. Terlemeyi azaltarak suyun daha az kullanımını 
sağlar. Bu nedenle nemli ve serin rüzgarların estiği kurak bölgelerde 
çim bitkileri daha iyi gelişirler. 
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Atmosfer (Hava)

Atmosfer dünyamızı çevreleyen bir gaz tabakasıdır. Güneş ışınları için bir 
süzgeç ödevi gören hava, bitkiler içinde bir yetişme ortamıdır. Canlıların 
yetişme ortamındaki hava, hacim olarak % 78 azot, %21 oksijen, %0.03 CO

2 

ve % 0.97 başta argon olmak üzere diğer gazlardan oluşmuştur. 
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Son yıllarda hava kirliliği çim bitkilerini olumsuz yönde 
etkilemektedir. Özellikle ozon, S02 ve değişik azotlu bileşikler çim 

bitkilerinin yapraklarında renk değişimi ve kurumalara neden olur. 
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Birkaç milimetreden birkaç metreye kadar değişebilen kalınlıktaki toprak 
başlıca dört yapı maddesinden oluşmuştur. Bunlar sırası ile 

mineral madde, 
organik madde, 
su ve 
havadır. 

Mineral madde toprağın en büyük bölümünü oluşturur. Ana kaya ve toprağı 
oluşturan şartlara bağlı olarak mineral maddelerin kendine özgü fiziksel ve 
kimyasal özellikleri vardır. 

Kum küçük bir düzeye sahiptir. Az su tutar ve kimyasal aktivitesi çok azdır. 
Kil çok geniş yüzeye sahiptir. Kimyasal aktivitesi ve su tutma kapasitesi çok 

yüksektir. 
Tın ise kum ve kil arasında yer alır. 
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Topraktaki mineral maddeler başlıca Si, Al ve Fe’den 
oluşmuştur. Bunların bitki besin maddesi olarak fazla bir önemi 
yoktur. 

Mineral maddede az miktarlarda Ca, K ve Mg bulunur. Ancak 
bunlar bitkiler için uygun bileşikler halinde değildir. 

Topraktaki mineral madde, içerdiği besin maddelerinden çok, 
bitki besin maddelerini tutma kapasitesi yönünden önemlidir. 



Organik madde bitki gelişimi için en önemli fraksiyonlardan 
birisidir. Toprağın yapısını, su tutma kapasitesini, su hareketini ve 
besin maddelerini tutma kapasitesini genellikle olumlu yönde etkiler 
Organik madde oranı %20'nin üzerine çıkarsa bu topraklara organik 
toprak ismi verilir. 

Türkiye topraklarında organik madde oranı genel olarak düşüktür. 
Özellikle Orta Anadolu ve Geçit bölgelerinde organik madde oranı % 
1'in altına düşer. Kıyı bölgelerimizde bu oran % 1 ile 2 arasında değişir. 
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Çoğu çim bitkisi hafif asit topraklardan hoşlanmasına karşılık bazı 
bitkiler hafif bazik, bazıları da asit topraklarda daha iyi gelişirler.
 

Genel olarak çim bitkileri pH'sı 5.5-7.0 arasında iyi gelişirler. Çok asit 
şartlarda kök sistemi zayıf ve yüzlek gelişir. Renk kahverengine döner. Aşırı asit 
topraklarda yetiştirilen çim bitkilerinin toprak üstü organlarda gelişim zayıflar, 
renk koyulaşır. 

Toprak asitliği bitki besin maddelerinin alımını ve toprak canlılarının 
gelişimini etkiler. Örneğin bitkilerin P alımı zorlaşır. Aşırı Fe ve Al iyonları 
bitkilere olumsuz etkide bulunur. Asit topraklar kireç uygulamaları ile çim 
bitkileri için uygun bir hale getirirlerse de bu uygulamanın etkisi geçicidir. 
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Toprakta tuz oranı çim bitkileri yetiştiriciliğinde önemli bir sorundur. 

Tuzluluk milimhos/cm ile veya son yıllarda olduğu gibi desisiemens (dS m-ı) 
birimi ile ifade edilir. Toprakta tuzluluk 4 dS m-1 dan az ise çim bitkileri zarar 
görmeye başlarlar. 15 dS m-1 nin üzerindeki tuzluluk oranlarında ise ancak 
birkaç çim bitkisi gelişebilir. 
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Tuza Dayanıklılık Tür

İyi Cynodon dactylon
Cynodon sp.
Zoysia sp.
Agrostis stolonifera
Stenotaphrum secundarum

Orta F.arundinacea
Agropyron cristatum
Bromus inermis
Lolium perenne

Zayıf Festuca elatior
Festuca rubra
Poa pratensis
Agrostis tenuis
Trifolium repens
Medicago sativa



Basılma ve çiğnenme çim alanlarında sık rastlanan bir olaydır. Basılmanın 
şiddeti veya yoğunluğu çim alanının kullanım amacına göre değişir. 

Çoğu ev bahçesinde basılma ve çiğnenme büyük bir sorun değildir. 

Park ve bahçelerde çocuk oyun alanlarının çevresi ile aşırı derecede çiğnenen 
diğer alanlarda çim örtüsünün büyük bir bölümü tahrip olur. 
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Futbol sahaları gibi çoğu spor alanında basılma ve çiğnenme aşırı düzeylerdedir. 
Bu bölgelerde kötü drenaj toprağın aşırı sıkışması ile birlikte basılma ve çiğnenme 
çoğu çim bitkilerinin ölümüne neden olur. 

Futbol sahalarında vurma şiddetine bağlı olarak çim bitkilerinin yaprak ve sapları 
bazen de kök taçları zarar görür. Bitkilerin kendilerinin yenilemesi için yeterli sürenin 
verilmesi halinde bitki örtüsü yeniden sağlığına kavuşur. Düzensiz spor yapılan 
alanlarda bitkiler kısa sürede öleceğinden bitki örtüsü seyrekleşir. 
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Çim bitkilerinde bu basılma ve 
çiğnenmeye karşı dayanıklılık yönünden 
büyük farklılıklar vardır. Bu farklılıklar 

•türlere, 
•çim alanının niteliğine, 
•çevre şartlarına 
•basılma ve çiğnenmenin yoğunluğuna 

bağlı olarak değişir. 
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Bitkinin yapısındaki lignin ve benzeri maddeler, yaprak ve sap kalınlığı gibi 
birçok özellik basılma ve çiğnenmeye dayanımı etkiler. Örneğin kaba, sert yaprak 
ve saplara sahip türlerde basılma ve çiğnenmeye dayanıklılık daha fazladır. 

Genel olarak genç fideler, olgun bitkilerden 
kuvvetli ve iyi gelişmiş çim örtüsü, bozuk çim örtüsünden basılmaya daha 

dayanıklıdır. 



Basılmaya-
Çiğnenmeye 
Dayanıklılık

Tür

Çok iyi Cynodon dactylon
Lolium perenne
F.arundinacea

İyi Poa pratensis
F.pratensis
Cynosorus cristatus

Orta Festuca rubra var.rubra
Festuca rubra var.commutata
Agrostis stolonifera
F.ovina
Poa copmpressa

Zayıf Phleum pratense
Phleum bertolonii
Agropyron cristatum
F.longifolia
Agrostis tenuis
Poa trivialis

Cynodon dactylon

Poa pratensis

Agrostis tenuis



Genel olarak köksap ve sülüklü türlerin basılma ve çiğnenmeden sonra 
kendini yenileme kabiliyeti fazladır. 

Basılmaya dayanım çevre şartları ve uygulanan kültürel işlemlerle yakından 
ilgilidir. 

Biçim yüksekliği arttıkça basılma ve çiğnenmeye dayanıklılık artar. 
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Aşırı azotlu gübreleme ve sulama çiğnenmeye karşı dayanımı azaltırken, iyi 
bir potasyumlu ve fosforlu gübreleme bitkilerde dayanıklılığı arttırır. 
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Işık çiğnenme üzerine önemli etki yapar. Işık yoğunluğunun azalması 
halinde basılmaya dayanıklılık azalır. Bu nedenle gölge şartlarda yetiştirilen 
bitkilerin çoğunda basılmaya dayanıklılık çok zayıftır. 

Kuru ve solmuş bitkilerde de basılmaya dayanıklılık çok azalır. 

Donmuş bitki örtüsünde bitkilerin mekanik parçalanması kolay 
olduğundan çiğnenmeden büyük ölçüde zarar görürler. 

Yaz aylarında bitkilerin dormant olduğu dönemlerde basılmaya 
dayanıklılık azalır. 

Işık çiğnenme üzerine önemli etki yapar. Işık yoğunluğunun azalması 
halinde basılmaya dayanıklılık azalır. Bu nedenle gölge şartlarda yetiştirilen 
bitkilerin çoğunda basılmaya dayanıklılık çok zayıftır. 

Kuru ve solmuş bitkilerde de basılmaya dayanıklılık çok azalır. 

Donmuş bitki örtüsünde bitkilerin mekanik parçalanması kolay 
olduğundan çiğnenmeden büyük ölçüde zarar görürler. 

Yaz aylarında bitkilerin dormant olduğu dönemlerde basılmaya 
dayanıklılık azalır. 



Basılma ve çiğnenme 
fiziki olarak organlarının parçalanmasına, 
toprağın sıkışmasına, 
oksijen oranının azalmasına, 
buna karşılık hava ve su hareketinin yavaşlamasına neden olur. 

 
Aşırı basılan ve sıkışan topraklarda bitkiler zayıf gelişeceği için 

bitki örtüsü seyrekleşir. 



ÇİM ÖRTÜLERİNİN KALİTE ÖLÇÜTLERİÇİM ÖRTÜLERİNİN KALİTE ÖLÇÜTLERİ

Bir çim alanın kalitesini değerlendirirken, bitkilerin bireysel özellikleri 
yanında yeşil örtü özelliklerini de iyi incelemek gerekir.  Çünkü yalın olarak 
kaliteli olan bir türün karışımdaki performansı başarılı olamayabilir.
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1. Üniformite 

2. Sıklık

3. Doku

4. Düzlük

5. Diğer kalite Ölçütleri
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1. Üniformite (Tek Düzelik): Kaliteli bir yeşil alan 
genel görünümü ile tam bir bütünlük sergilemeli, 
çıplak alanlar ve yabancı bitkiler, 
hastalık ve zararlılardan kaynaklanan sararmalar ile 
bozulma ve çürüme sonucu oluşan anormallikler içermemelidir. 
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çıplak alanlar ve yabancı bitkiler, 
hastalık ve zararlılardan kaynaklanan sararmalar ile 
bozulma ve çürüme sonucu oluşan anormallikler içermemelidir. 



2. Sıklık: Birim alanda bulunan sürgün sayısını ifade eden sıklık değerinin yüksek 
olması istenir. Çünkü sık sürgün, 
yabancı bitkileri engelleme, 
alanı tamamen örtme ve 
iyi bir yeşil bitki örtüsü oluşturma açısından önemlidir. 

2. Sıklık: Birim alanda bulunan sürgün sayısını ifade eden sıklık değerinin yüksek 
olması istenir. Çünkü sık sürgün, 
yabancı bitkileri engelleme, 
alanı tamamen örtme ve 
iyi bir yeşil bitki örtüsü oluşturma açısından önemlidir. 



Yeşil alanın sıklığı üzerine etki eden faktörler 
Bitki türü 
Kullanma şekli,
İklim, 
Mevsim, 
Toprak nemi, 
Makasla veya makinayla sık ve derinden biçim
Azotlu gübreleme

Yeşil alanın sıklığı üzerine etki eden faktörler 
Bitki türü 
Kullanma şekli,
İklim, 
Mevsim, 
Toprak nemi, 
Makasla veya makinayla sık ve derinden biçim
Azotlu gübreleme



Bitki Cins ve Türü Sürgün Sayısı 
(adet/dm2)

Sıklık Tanımı

Stolonlu Tavusotu
Kırmızı Yumak
Çayır Salkımotu

200’den fazla Yüksek

İngiliz Çimi
Çayır Salkımotu

100-200 Orta

Çayır Yumağı
Kamışsı Yumak
Çayır Kelpkuyruğu

100’den az Az



3.Doku: Yeşil dokuyu oluşturan temel 
unsur yaprak ayalarının genişliğidir. Bitki 
türlerine göre değişebilir. Doku üzerine 
en etkili faktörler: 
Biçim yüksekliği, 
gübreleme miktarı ve 
kapak şeklinde uygulanacak organik 
gübrelemedir.

3.Doku: Yeşil dokuyu oluşturan temel 
unsur yaprak ayalarının genişliğidir. Bitki 
türlerine göre değişebilir. Doku üzerine 
en etkili faktörler: 
Biçim yüksekliği, 
gübreleme miktarı ve 
kapak şeklinde uygulanacak organik 
gübrelemedir.

Yaprak genişliği koşullara göre farklı olacağı için türlerin 
max. ve min. yaprak ayası genişlikleri bilinmeli ve tür seçimi 
ona göre yapılmalıdır. Aksi halde çim tesisi üniform olmaz. 

Yaprak genişliği koşullara göre farklı olacağı için türlerin 
max. ve min. yaprak ayası genişlikleri bilinmeli ve tür seçimi 
ona göre yapılmalıdır. Aksi halde çim tesisi üniform olmaz. 



Bitki Türü Yaprak 
Ayası 
Genişliği

Doku Tanım

Koyun Yumağı
Japon Çimi

1 mm’den 
az

Çok ince

Kırmızı Yumak
Japon Çimi
Kaba Salkımotu
Bermuda Çimleri

1-2 mm İnce

Stolonlu Tavusotu
Çayır Salkımotu
Yıllık Salkımotu
Mandaotu

2-3 mm Orta

Çayır Yumağı
İtalyan Çimi
Ak Tavusotu
Çayır Kelpkuyruğu

3-4 mm Kaba

Kamışsı Yumak
Parlak Yalancıdarı
Yengeç Çimi
Halı Çimi

4 mm’den 
fazla

Çok Kaba



4. Düzlük: Düz bir yüzeye sahip olmalıdır. Bu konuda ölçüt; yuvarlanan bir topun 
hareketini etkileyecek hiçbir engelin bulunmaması şeklinde tanımlanabilir. 
4. Düzlük: Düz bir yüzeye sahip olmalıdır. Bu konuda ölçüt; yuvarlanan bir topun 
hareketini etkileyecek hiçbir engelin bulunmaması şeklinde tanımlanabilir. 



5. Diğer Kalite Ölçütleri: 
Renk, 
Kuru madde verimi, 
Sürgün dayanıklılığı, 
Biçim sonrası büyüme hızı, 
Botanik kompozisyon

Bunların en önemlisi renktir. Ancak yeşilin tonu bireylerin tercihine göre 
değişebilmektedir. Bazıları açık yeşil isterken bazıları koyu yeşil 
isteyebilmektedir. Bu yüzden hangisinin daha kaliteli olduğunu belirlemek yerine, 
genellikle yeşilin tonunu belirtmek daha doğru olmaktadır. 

Yeşil alandaki bitkilerin sağlığını, hastalık ve zararlı durumunu göstermek 
açısından önem taşıyan yeşil rengin belirlenmesinde klorofil indeksi (1 dm2 
alanda miligram olarak klorofil miktarı), değişik fotoseller ve spektrofotometreler 
yanında ‘Renk Iskalası’ da kullanılmaktadır.

5. Diğer Kalite Ölçütleri: 
Renk, 
Kuru madde verimi, 
Sürgün dayanıklılığı, 
Biçim sonrası büyüme hızı, 
Botanik kompozisyon

Bunların en önemlisi renktir. Ancak yeşilin tonu bireylerin tercihine göre 
değişebilmektedir. Bazıları açık yeşil isterken bazıları koyu yeşil 
isteyebilmektedir. Bu yüzden hangisinin daha kaliteli olduğunu belirlemek yerine, 
genellikle yeşilin tonunu belirtmek daha doğru olmaktadır. 

Yeşil alandaki bitkilerin sağlığını, hastalık ve zararlı durumunu göstermek 
açısından önem taşıyan yeşil rengin belirlenmesinde klorofil indeksi (1 dm2 
alanda miligram olarak klorofil miktarı), değişik fotoseller ve spektrofotometreler 
yanında ‘Renk Iskalası’ da kullanılmaktadır.



Kuru madde verimi de yeşil alanın canlılığı ve güçlülüğü, büyüme 
hızı ve gücü açısından çok iyi fikir vermektedir. 

Çim bitkilerinin sürgünleri, sapları veya stolonlarının çekme ve 
koparmaya karşı dirençlerini ölçerek de dayanıklılıkları hakkında bilgiler 
elde edilip, tür seçiminde kullanılabilir.

Botanik kompozisyon da önemlidir. Örneğin ekim sırasında 
40:40:20 oranında hazırlanan bir karışımın yeşil örtüde ne ölçüde 
gerçekleşebildiğini saptamak için botanik kompozisyon ölçülebilir. Bunun 
için 1 dm2, 1 m2 vb. alanlar biçilir, türlere ayrılır, her tür ayrı ayrı tartılıp 
toplama oranlanarak karışımdaki oranı hesaplanır. Ayrıca gözle tahminle 
de hesaplanabilir.   

Kuru madde verimi de yeşil alanın canlılığı ve güçlülüğü, büyüme 
hızı ve gücü açısından çok iyi fikir vermektedir. 

Çim bitkilerinin sürgünleri, sapları veya stolonlarının çekme ve 
koparmaya karşı dirençlerini ölçerek de dayanıklılıkları hakkında bilgiler 
elde edilip, tür seçiminde kullanılabilir.

Botanik kompozisyon da önemlidir. Örneğin ekim sırasında 
40:40:20 oranında hazırlanan bir karışımın yeşil örtüde ne ölçüde 
gerçekleşebildiğini saptamak için botanik kompozisyon ölçülebilir. Bunun 
için 1 dm2, 1 m2 vb. alanlar biçilir, türlere ayrılır, her tür ayrı ayrı tartılıp 
toplama oranlanarak karışımdaki oranı hesaplanır. Ayrıca gözle tahminle 
de hesaplanabilir.   





Ekim Yılında ( 1. yıl) Yapılacak Gözlemler     
Çıkış hızı (gün) 
Ekim tarihi ile parselde %50 çıkışın tespit edildiği tarih arasındaki  gün sayısıdır. 
Kaplama hızı (gün) 
Ekim tarihi ile parselin %75’inin tamamen bitki ile kaplandığı tarih arasındaki 
gün sayısıdır. 

İkinci Yıl Yapılacak Gözlemler 
Kışa dayanıklılık (1-9) 
Gözlemler; Şubat ayı sonunda, ilkbahar büyüme başlangıcından önce yapılır. 
1 = Çok kötü (Bitkilerin tümü ölü)  
3 =  Kötü (Bitkilerin %50 si ölü )  
5 = Orta (Parselin tümü sararmış)  
7 =  İyi (Parselin%50’den azı sararmış)      
9 =  Çok iyi (Parselde herhangi bir sararma yok) 



Kaplama derecesi (1-9) (%) 
Serin iklim çimleri İlkbahar gelişme döneminde; sıcak iklim çimleri de yaz 
başlangıcında olmak üzere  2’nci biçimden hemen sonra, parselin bitki ile kaplı 
olduğu alan  tespit edilir ve  aşağıdaki gibi sınıflandırılır. 
1 = Çok seyrek (% 20) 
3 = Seyrek (% 20-40)
5 =Orta (% 40-60)
7 = Sık (% 60-80) 
9 = Çok sık (% 80-100) 

Yaprak dokusu (1-9) 
Yaprak dokusunun genişliği ; çeşidi temsil edecek boyuttaki  yapraklarda ve 
yaprağın en geniş yerinde cetvel ile ölçülerek tespit edilir. 
1 = Çok kaba (4 mm’den fazla) 
3 =  Kaba (3-4 mm) 
5 = Orta (2-3 mm) 
7 =  İnce (1-2 mm) 
9 = Çok ince ( 1 mm’den daha az) 



Yaprak rengi (1-9) 
Gözlemler; İlkbahar, Yaz, Sonbahar ve Kış mevsimlerinde ve her mevsimin 
karakteristik yaprak rengini temsil eden ayların orta döneminde yapılır. 
1 =  Sarı  
3 =  Açık sarı-yeşil  
5 =  Yeşil 
7 =  Koyu yeşil 
9 =  Çok koyu yeşil 

Yenilenme gücü (1-5) 
İlkbahar döneminde ve 2. biçimden önce türler kendi aralarında  1-5 skalasına göre  
değerlendirilir. 
1 = Çok hızlı büyüme 
3 = Orta büyüme 
5 = Çok yavaş büyüme 



Kardeş sayısı (1-5)  
İlkbaharda 2. biçimden hemen sonra kardeşlerin bitki dokusu içerisindeki sıklık   
durumu  incelenir ve 1-5 skalasına göre değerlendirilir. 
  1 = Çok seyrek 
  3 = Orta 
  5 = Çok sık 

Genel görünüm (1-9) 
Parsel; her mevsim genel çim özelliği, üniformite, renk, doku, canlılık, yabancı ot, 
hastalık ve zararlılar bakımından  gözlenir ve 1-9 skalasına göre değerlendirilir. 
1 = Çok kötü          
3 = Kötü 
5 = Orta 
7 = İyi 
9 = Çok iyi 



Yabancı ot  oranı (1-5) 
 İkinci yıl, vejetasyon  dönemi sonunda yapılan son biçimden sonra parseldeki 
yabancı bitki oranı gözlenir ve  1-5 skalasına göre değerlendirme yapılır. 
 1 = Çok 
 3 = Orta 
 5 = Yabancı bitki yok 

Seyrekleşme derecesi 
İkinci yıl, vejetasyon  dönemi  sonunda  parselin çim örtüsünde 
seyrekleşme derecesi gözlenir, 1-9 skalasına göre değerlendirme yapılır. 
1 = Çok seyrek   
3 = Seyrek   
5 = Orta 
7 = Sık 
9 = Çok sık     







ÇİM EKİMİ

         Çim alanların yapımında başarı için gerekli faktörlerin en 
önemlilerinden birisi, çim ekilecek alanlarda toprağın, fiziksel ve kimyasal 
olarak çok iyi hazırlanmasıdır. Diğer bir ifade ile toprak ekimden önce 

•fiziki yapı, 
•yabancı ot, 
•drenaj, 
•pH, 
•    bitki besin maddesi gibi birçok özellik yönünden çim ekimine 

uygun bir hale getirilmelidir. 



 Özellikle çok yıllık, köksap veya sülüklerle yayılan
tarla ayrığı (Agropyron repens ), 
köpek dişi (Cynodon dactylon), 
kanyaş (Sorghum halepense)

Küçük ev bahçeleri veya parklarda yabancı otlar çapalanır veya 
değişik aletlerle sökülür. 

Geniş alanlarda çapalama veya toplama zor ve masraflı bir işlemdir. 
Bu alanlarda yabancı ot, toprak işleme veya değişik ot öldürücü ilaçlar 
(herbisit) ile kontrol edilir.

EKİM ÖNCESİ YABANCI OT KONTROLÜ



Geniş yapraklı yabancı otlara karşı 2,4-D Amine veya Ester bileşimli,

Dar yapraklı yabancı otlara karşı EPTC, Fluazifob Butyl vb. bileşimli   
                       herbisitler etkilidir. 

Ancak çim alanlarda genellikle çok değişik familyalardan yabancı 
otlar karışık halde bulunurlar. Bu otlarla mücadelede total herbisit olarak 
adlandırılan, tüm yabancı otları öldürücü herbisitler uygulanır. 
Yurdumuzda Paraquat, Diquat ve Glyphosate bileşimli total herbisitler 
yaygındır.



Herbisit uygulamalarında başarıyı etkileyen faktörler; 

-Uygulama Oranı (Doz): İlaç üreticileri tarafından belirlenir. 

- Yabancı Otların Türü ve Büyüme Devresi: 
Genel olarak tek yıllık yabancı otlar erken devrelerinde, 
              çok yıllık yabancı otlar ise tomurcuk döneminde daha duyarlıdır. 

-İklim: Yağmur olumsuz yönde etkiler. Ayrıca düşük ve çok yüksek hava 
sıcaklıkları da etkinliği değiştirir.



Tüm çim alanlarda fazla su, bitki gelişimini olumsuz yönde etkiler. Su 
göllenen veya aşırı su tutan alanlarda kökler yüzlek gelişir, bitki büyüme ve 
gelişimi yavaşlar. 

Hafif bünyeli topraklarda su göllenmesi nadiren görülür. Bu topraklarda su, 
basit önlemler ile kolayca drene edilir. 

Ağır bünyeli toprakların su alma hızı (inflitrasyon) çok düşük, su tutma 
kapasitesi yüksektir. Bu alanlarda mutlaka etkili drenaj yapılmalıdır. 

Tüm çim alanlarda fazla su, bitki gelişimini olumsuz yönde etkiler. Su 
göllenen veya aşırı su tutan alanlarda kökler yüzlek gelişir, bitki büyüme ve 
gelişimi yavaşlar. 

Hafif bünyeli topraklarda su göllenmesi nadiren görülür. Bu topraklarda su, 
basit önlemler ile kolayca drene edilir. 

Ağır bünyeli toprakların su alma hızı (inflitrasyon) çok düşük, su tutma 
kapasitesi yüksektir. Bu alanlarda mutlaka etkili drenaj yapılmalıdır. 

DRENAJ



Yüzey Drenajı

Kapalı Drenaj

Drenaj bitki kök bölgesindeki fazla suyun 
uzaklaştırılması işlemidir. 



Yüzey drenajının yapımı yeraltı drenajına göre ucuz ve kolaydır. 
Çim alanının yapımı döneminde, toprak yüzeyine su toplama kanallarına veya yollara 

hafif bir eğim verilir. Böylece çim yüzeyindeki su kolayca akarak su yapılarına ulaşır. 

Örneğin ev bahçelerinde cadde ve sokak kanallarına doğru % 1 eğim verilmesi 
şiddetli yağış veya aşırı sulama suyunun kısa sürede uzaklaşmasını sağlar. 

Futbol, beyzbol veya değişik amaçlı spor alanlarında saha kenarlarına doğru verilen 
%1-2 eğimle fazla su kolayca uzaklaştırılır. 

Yüzey drenajının yapımı yeraltı drenajına göre ucuz ve kolaydır. 
Çim alanının yapımı döneminde, toprak yüzeyine su toplama kanallarına veya yollara 

hafif bir eğim verilir. Böylece çim yüzeyindeki su kolayca akarak su yapılarına ulaşır. 

Örneğin ev bahçelerinde cadde ve sokak kanallarına doğru % 1 eğim verilmesi 
şiddetli yağış veya aşırı sulama suyunun kısa sürede uzaklaşmasını sağlar. 

Futbol, beyzbol veya değişik amaçlı spor alanlarında saha kenarlarına doğru verilen 
%1-2 eğimle fazla su kolayca uzaklaştırılır. 



Bazı geniş çim alanlarda açık hendek ve kanallar yapılır. 
200-500 m aralıklarla açılır, taban ve yüzey sularını toplayarak 

uzaklaştırır. 

Avantajları kontrolü kolay, yapımı oldukça ucuz
Dezavantajları, 

belirli bir arazinin kaybolması, 
kanallarda yabancı ot gelişmesi, 
bakımının zor olması, 
park alanlarında gezintiyi engellemesi. 



Yüzeyaltı Drenajı (Kapalı Drenaj)

Özellikle doğal drenajı zayıf, ağır topraklarda yüzey drenajına ek olarak 
yüzeyaltı drenajına ihtiyaç duyulur. Yıllık yağış miktarı, sulama şekli, toprak 
bünyesi ve kullanım amacına göre çok değişik yüzeyaltı drenaj sistemleri 
yapılabilir. 

Ağır topraklara sahip geniş park alanlarında 
10-50 cm genişliğinde 
50-100 cm derinliğinde açılan hendeklere 
iri çakıl veya kırılmış taş doldurularak basit bir drenaj oluşturulur. 

Bu hendek drenaj sistemi ile şiddetli yağışlar kolayca toprak altına 
indiği gibi taban suyu seviyesi belirli bir düzeyde tutulur. Kolay bir sistem 
olmakla birlikte yaygın olarak kullanılmaz. 

Yüzeyaltı Drenajı (Kapalı Drenaj)

Özellikle doğal drenajı zayıf, ağır topraklarda yüzey drenajına ek olarak 
yüzeyaltı drenajına ihtiyaç duyulur. Yıllık yağış miktarı, sulama şekli, toprak 
bünyesi ve kullanım amacına göre çok değişik yüzeyaltı drenaj sistemleri 
yapılabilir. 

Ağır topraklara sahip geniş park alanlarında 
10-50 cm genişliğinde 
50-100 cm derinliğinde açılan hendeklere 
iri çakıl veya kırılmış taş doldurularak basit bir drenaj oluşturulur. 

Bu hendek drenaj sistemi ile şiddetli yağışlar kolayca toprak altına 
indiği gibi taban suyu seviyesi belirli bir düzeyde tutulur. Kolay bir sistem 
olmakla birlikte yaygın olarak kullanılmaz. 



Üst katmanı süzek ve hafif bünyeli çim alanlarında çok 
değişik yüzeyaltı drenaj sistemleri yapılabilir. Örneğin, süzülen 
suyun kapalı bir drenaj boru sistemi ile uzaklaştırılması yaygın bir 
uygulamadır. 

Bu drenaj sisteminde esas, sızan suyun birbirine paralel 
olarak yerleştirilen lateral drenaj boruları ile toplanması, bir 
toplayıcı (kollektör) boru ile uzaklaştırılmasıdır. 

Üst katmanı süzek ve hafif bünyeli çim alanlarında çok 
değişik yüzeyaltı drenaj sistemleri yapılabilir. Örneğin, süzülen 
suyun kapalı bir drenaj boru sistemi ile uzaklaştırılması yaygın bir 
uygulamadır. 

Bu drenaj sisteminde esas, sızan suyun birbirine paralel 
olarak yerleştirilen lateral drenaj boruları ile toplanması, bir 
toplayıcı (kollektör) boru ile uzaklaştırılmasıdır. 



Bu sistemde beton, kil, künk, metal gibi değişik malzemeden 
yapılmış borular kullanılsa da son yıllarda delikli PVC veya PE borular 
çok yaygınlaşmıştır. En önemli avantajları:

•Arazi kaybının olmaması, 
•bakımının azlığı 
•yüzeyde geçirimli toprak tabakası bulunan alanlarda çok etkili

Bu sistemde beton, kil, künk, metal gibi değişik malzemeden 
yapılmış borular kullanılsa da son yıllarda delikli PVC veya PE borular 
çok yaygınlaşmıştır. En önemli avantajları:

•Arazi kaybının olmaması, 
•bakımının azlığı 
•yüzeyde geçirimli toprak tabakası bulunan alanlarda çok etkili



Kapalı drenaj sisteminde kullanılacak boruların çapları arazi büyüklüğü, 
yağış ve sızan su miktarı ile yakından ilişkilidir. Ancak normal koşullarda lateral 
boru çapları 10 cm’den daha düşük tutulur. Örneğin, futbol sahalarında 
kullanılan lateral boruların çapları genellikle 5-8 cm arasında değişir. 
Toplayıcı boruların çapları ise 10-12 cm'ye kadar ulaşır. 



Normal koşullarda borular 70-100 cm toprak derinliğine yerleştirilir. 
Yüksek taban suyu ve tuzluluk sorunu bulunan alanlarda drenaj boruları 2 

m'ye kadar indirilir. Toprağın istenilen derinliğine yerleştirilen drenaj borusunun 
altı ve yanları hafif bir kum tabakası ile desteklenir. 

Daha sonra drenaj borusunun üzeri kaba kum + ince çakıl ile doldurularak 
sistemin tıkanması önlenir ve etkinliği artırılır. Kum + çakıl tabakası üst toprak 
tabakasına kadar uzatılır. 

Drenaj siteminde borular arasındaki uzaklık 5- 20 m arasında değişir. Su 
hareketinin yavaş olduğu bünyeli topraklarda borular daha sık yerleştirilir. 
Boruların yerleştirilme şekli değişebilir. Örneğin, lateral borular toplayıcı 
borulara dik veya kaburga şeklinde bağlanabilir. 



Geniş park alanlarında yüzeyaltı drenajının yapımı oldukça masraflıdır. 
Sadece sorun bulunan bölüme drenaj sistemi kurulması tercih edilir. 
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Futbol sahalarında iyi bir drenaj sistemi başarı için mutlak gereklidir. 
5-10 m aralıklarla dizilen 5-6 cm çapındaki lateraller 
tüm stadı çevreleyen 10-12 cm çapındaki toplayıcı kanallara 
dik veya kaburga şeklinde bağlanır. 
Futbol sahalarında lateral borular genellikle % 0.5-1 eğimle ve 
toprağın 70-100 cm altına döşenir. 
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Değişik drenaj borularının toprağa yerleştirilmesi



Drenaj borularının çakılla örtülmesi Drenaj ağzının çim alanı dışına verilmesi 









ELEKTRİK, SU vb. ŞEBEKELERİN DÖŞENMESİ

Çim alanların sulanması ve aydınlatılması amacı ile kurulacak 
sistemlerin boru veya kabloları toprak hazırlığı döneminde 
döşenmelidir. Benzer şekilde ev ve site bahçelerinde telefon, 
kablolu TV vb. sistemlerin kablo döşeme işlemleri bu dönemde 
tamamlanmalıdır. 

Bu sistemlerin henüz bulunmadığı bölgelerde bahçeye 5-10 
cm çapında bir borunun yerleştirilmesi, ileride çim alanlarının 
kazılmasını engeller. 



ÇİM TOPRAĞININ HAZIRLANMASI

Çim bitkilerinin kökleri toprağın üst 20-30 cm'lik katmanında gelişirler. 

Çim ekimine uygun topraklar her yerde kolayca bulunamaz. Özellikle 
geniş alanlarda toprak heterojen olabilir. Bu alanlara hiçbir iyileştirme işlemi 
sürdürülmeden yapılan ekimlerde gelişme anormallikleri görülür. 

İyi havalanmayan, drenajı zayıf, ağır bünyeli topraklarda kökler çok 
yüzlek büyürler. Kısa sürede sıkışan bu topraklarda çim örtüsü hızla seyrelir. 



Çim ekimi için toprak hazırlığında üç ayrı seçenek vardır: 

 Hazır bulunan toprağa herhangi bir işlem yapılmadan doğrudan 
ekim 

Toprağın üst 20-30 cm'lik katmanı değişik organik maddeler ile ıslah 
edildikten sonra yapılan ekim. 

Üst toprak katmanı tümü ile sıyrılarak amaca uygun yeni bir toprak 
karışımı serilmesinden sonra yapılan ekim 



Yamaç, refüj ve küçük ev bahçelerinde el ile toprak hazırlığı 



TOPRAK ISLAHINDA KULLANILAN MADDELER 

Çim alanların ıslahında veya toprak karışımlarının hazırlanmasında 
kullanılan maddeler;

ahır gübresi, 
Peat (torf), perlit, 
yaprak çürüntüsü, 
değişik kompostlar 

Bu malzemelerin seçiminde 
amaç, fiyat ve temin edilme kolaylığı gibi birçok faktör rol oynar. 



ÇİM TOPRAĞININ SERİLMESİ 

Çim alanlarında toprağın serilmesi ve drenaj bağlantılarının 
yapımında toprak karışımları ve derinliğe göre çok yöntemler 
kullanılabilir. Tüm yöntemlerde esas, yağışın kök bölgesinden 
kolayca ve kısa sürede sızarak, drenaj borusuna ulaşmasıdır. 
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sistemi etkin bir şekilde görev yapar. Bu nedenle üst toprak ile 
drenaj sistemi bağlantısı büyük önem taşır. Toprak ile drenaj 
sisteminin bağlantısı değişik şekillerde yapılabilir. 
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Ağır killi topraklar üstüne serilen 30 cm 
kalınlığındaki kumlu-tınlı toprak karışımı bir 
hendekle drenaj borusuna bağlanır. 

Ağır killi topraklarda uygulanan diğer 
bir yöntem de toprağın üst 60 cm'lik 
katmanı kaldırılır. Drenaj borusunun 
hemen üstüne 30 cm kalınlığında 
kaba kum, daha üste 30 cm kumlu-
tınlı toprak karışımı serilir.

30 cm



Bazen 60 cm'lik katmanın tamamına kum 
ağırlıklı toprak karışımı serilir ve karışım 
ile drenaj borusu bağlantısı yapılır. 

Futbol sahaları için geliştirilen bir 
yöntem de, lateral boruların etrafı çakılla 
doldurulur. 

Drenaj borusunun hemen üstüne 20 
cm kalınlığında kaba kum tabakası 
serilir. 

Kum tabakası ile drenaj borusu 
bağlantısı yapılır. 

En üstte 5 cm kalınlığında toprak 
karışımı serilir. 



                  

         

Çim alanlarda sıkça kullanılan yöntem

Yurdumuzda futbol sahalarında 
yaygın olarak kullanılan sistem.



Tüm yöntemlerde bitkilerin sağlıklı bir şekilde gelişmeleri için 10-
30 cm kalınlığında bir toprak tabakasının serilmesi ve bu katmanın 
drenaj borusuna bir hendek sistemi ile bağlanması hedeflenmiştir. 

Genel olarak kalın toprak tabakasında çim daha sağlıklı 
gelişmekle birlikte 30 cm'den daha kalın toprak tabakasının pratik bir 
yararı görülmemektedir. 

Bazı alanlarda toprak kalınlığı 15 cm'ye kadar inmektedir. Bu 
alanlarda iyi bir çim alanı için sulama ve gübreleme çok özenli bir 
şekilde yapılmalıdır. Özellikle ince tabaka halinde serilen ve kum oranı 
yüksek karışımlarda bitkiler kuraklıktan kolayca etkilenmektedir. 



Çim bitkileri normal büyüme ve gelişmeleri için 16 elemente ihtiyaç 
duyarlar. Bu elementlerden N, P, K, Ca, Mg ve S'ün bitkiler tarafından 
topraktan alınmaları zorunludur. 

Nötr ve alkali topraklarda Ca ve Mg yeterli miktarlarda bulunur. Bu 
topraklarda eksiklikleri nadiren görülür. Buna karşılık asit topraklarda her 
iki elementin karşılanması için kireçleme yapılmalıdır. Toprak asitliğine 
göre dekara 200-500 kg öğütülmüş kireç uygulaması yeterlidir. 

Kükürt ise çoğu fosforlu gübrenin bünyesinde bulunur. Bu nedenle 
fosforlu gübre verilen alanlarda ayrıca kükürtlü gübre verilmesine gerek 
duyulmaz. 

Çim bitkileri yetiştiriciliğinde en yaygın olarak N, P, K içeren 
gübreler kullanılır. 
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GÜBRELEME



Toprak analizleri ile belirlenir. Çoğu kez dekara 5-10-10 veya 3-10-10 
kg N, P, K gübresi normal kabul edilir. 

Fide devresinde P ve K bitki gelişimi için önemli 
Ayrıca fosforun güç erimesi ve hareketinin yavaş olması nedeni ile tümü, 

ekimden önce verilmelidir. 

Gübreler ekim işleminden birkaç gün önce uygulanmalıdır. Aksi 
halde gübre yabancı ot gelişimini hızlandırır. Organik gübreler toprak 
ıslah edici özelliği yüksek maddelerdir. Azotça ve çoğu mikro besin 
maddesince zengindir. Toprak hazırlığı sırasında atılan organik gübre sıcak 
hava ve iyi nem şartlarında çok çabuk çürür. Bu nedenle bol organik madde 
atılan topraklara N gübresi çok az verilmeli veya hiç atılmamalıdır. 



TOPRAK FUMİGASYONU 

Toprakta bulunan çeşitli hastalık etmenleri, tel kurtlar, nematod vb. 
canlılar yanında yabancı ot tohumları ve bitkisel organları kontrol amacı 
ile fumigasyon oldukça yaygın uygulanan bir işlemdir. 

Fumigasyon genellikle toprak hazırlığı bitiminden sonra yapılır. 

Piyasada etkili maddesi Dazomet, Formaldehit, Dichloropropene, 
Fenamiphos, Metil Bromid olan çok değişik fumigantlar bulunur. 
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Metil Bromid hastalık ve zararlılara ek olarak toprakta bulunan ot 
tohumları ve bitki parçalarını da öldürmesi nedeniyle çok yaygın kullanılır.

 
+4 oC buharlaşan zehirli bir gazdır. 
Cam ampul veya teneke kutularda satılır. 
Toprak sıcaklığının 20 oC olduğu devrelerde etkinliği çok fazladır. 



Fumigasyon özel bir itina ile yapılmalıdır. 
Fumige edilecek alan tek parça naylon örtü ile kaplanır. 
Örtü etrafı toprak ve taş parçaları ile kapatılarak gaz çıkışı 

engellenir, altına kasa vb. bir madde konularak gazın tüm örtü altına 
yayılması kolaylaştırılır. 

Naylon altında fumigant kabı açılarak gaz çıkışı sağlanır. 
Fumigasyon süresi 1-2 gündür. 
Daha sonra örtü açılarak 2-3 gün süre ile havalandırılır. 
Fumigasyondan önce toprağın kabaca işlenmesi ve toprağın nemli 

olması etkinliği artırır. 
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Toprak fumigantları içerisinde çok kullanılan Dazomet, Dichlorpropene ve 
Fenemiphos bileşimli fumigantlar nematod ve toprakta bulunan hastalık ve zararlı 
etmenlerine karşı çok etkilidir. 

Ancak ekimden önce toprağın 10-30 gün arasında değişen sürelerde 
havalandırılması zorunludur. 

Ağaç ve çalıların bulunduğu geniş alanlarda uygulanması zordur. 

Yeterli büyüklükte tek parça naylon örtü bulunmaması halinde fumigasyon parça 
parça yapılır. 

Özel makinalarda elde edilen 100 oC su buharı ile de toprak sterilizasyonu 
yapılmaktadır. Bu yöntemde yaklaşık 30 dakika gibi kısa sürede sterilizasyon 
tamamlandığı için toprağın soğumasından hemen sonra ekime başlanması 
büyük bir avantajdır.
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TOHUM

Çim tohumları büyüklük ve şekil 
yönünden büyük farklılıklar gösterirler. Çoğu 
çim bitkisinin tohumu küçüktür. Özellikle 
Agrostis türleri, tohumlarının küçüklüğü ile 
tanınır. 
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Çim ekiminde fiziksel ve biyolojik değerleri yüksek, sertifikalı 
tohumların kullanılması başarı için gereklidir. 
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Islah çalışmalarında geliştirilen hat ve klonlar 
•kardeş sıklığı, 
•yaprak inceliği, 
•basmaya dayanıklılık, 
•kışa, kurağa, hastalık ve zararlılara dayanıklılık, 
•yaz ve kış yeşilliği, 
•gölgeye dayanıklılık, 
•çimlenme ve kaplama hızı gibi çok değişik karakterler 

yönünden yıllarca incelenir. 

Üstün olan çeşit adayları ülkenin resmi sertifikasyon 
enstitülerinden tekrar incelenerek tescil edilir. 
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      OECD ülkelerinde tescil edilen ve uluslararası ticareti yapılan çim 
çeşitleri liste halinde her yıl yayınlanır. 

Çeşitler "çim tipi" , "ot tipi" ve "kombine tip" olarak üç alt gurupta 
toplanmaktadır. 

Çim alanların tesisinde "çim tipi" veya en azından "kombine tip" çim 
çeşitlerinin kullanılmasına özen gösterilmelidir.      



          

         



Farklı türlerden oluşan karışımlar, tek bir türden daha başarılı sonuçlar verir. 
Karışıma giren türler, çim alanları görünüşünden, hastalık ve zararlılara 

dayanıklılığı kadar çok yönlü bir şekilde etkiler. Örneğin karışımlar genel olarak 
tek bir türden daha uniform bir çim örtüsü meydana getirir. Her çim türü bazı 
mevsimlerde güzel gelişir. 

Birkaç türden oluşan karışımlar her mevsimde daha güzel bir görünüşe 
sahiptir. Hastalık veya zararlıların karşısındaki bir türe zarar vermesi halinde 
diğer türler bu zararı kapatacağından, karışımlar tek bir türden daha az 
etkilenirler. 

TOHUM KARIŞIMLARITOHUM KARIŞIMLARI



Toprak yapısı veya ekolojik özellikler yönünden farklılık gösteren alanlarda 
karışımlar daha başarılıdır. 

Tropik ve yarı tropik bölgelerde Cynodon gibi sıcak mevsim çim bitkilerinin saf 
olarak ekilmesi tercih edilir. Bu bölgelerde değişik sıcak iklim türleri ile yapılan 
karışımlar çoğunlukla başarısız olmaktadır. 

Lolium perenne  +  Festuca rubra  +  Poa pratensis

Lolium perenne  +  Festuca rubra  +  Poa pratensis

gölge bölümlerde 

tam güneş ışığı alan 
nemli veya yaş alanlarda

devamlı basılan ve çiğnenen alanlarda



        Karışıma giren tür ve çeşitlerin oranı, ağırlık esasına göre belirlenir. 
Poa, Agrostis gibi türler karışımlara düşük oranlarda katılırlar. Tohumları çok 
küçük olduğundan birim ağırlıkta diğer türlerden daha fazla bulunurlar. 

Örneğin ağırlık esasına göre hazırlanan 
% 20 Poa pratensis, 
% 20 Festuca rubra, 
% 60 Lolium perenne karışımında, 

tohumların sayısal olarak sırası ile 
% 63'ü Poa pratensis, 
% 17'si Festuca rubra ve 
ancak % 20'si Lolium perenne dir. 



       Çim alanlarda değişik amaçlara yönelik karışımlar hazırlanabilir. 
Karışımda bulunacak olan türlerin belirlenmesinde 

basılmaya, çiğnenmeye, 
gölgeye, 
derin biçime dayanıklılık gibi birçok özelliğin dikkate alınması 

gerekir. Ayrıca toprak ve ikim özellikleri, karışımda bulunacak olan 
türlerin ve bunların oranlarının belirlenmesinde önemli bir faktördür.        
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         Karışımlarda yer alan türlerin bölgeye uyum gösteren en iyi 
çeşitleri kullanılmalıdır. Karışımda yüksek oranda yer alan türlerin 
birkaç çeşidinin karıştırılarak kullanılması önerilen bir yöntemdir. 

        Türlerin karışımdaki oranları belirlenirken o bölgede yapılan 
araştırmalar dikkate alınmalıdır. 
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Özellikle kış aylarında ağır bir şekilde kullanılan spor alanlarında basılmaya ve 
çiğnenmeye çok dayanıklı, sık ve uniform şekilde gelişen, yenileyebilen türler 
kullanılır. 

Lolium perenne ağır spor sahalarında, istenilen bu özellikleri taşıyan ender 
türlerden birisidir. 

Futbol, Amerikan Futbolu vb. Ağır Spor Yapılan Sahalarda 
Kullanılan Karışımlar 
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İngiliz çiminin çevre şartlarına iyi uyum göstermesi, 
iri tohumları ile çabuk çimlenerek 
kolayca tesis olması spor sahalarında kullanımını artırır. 

Futbol sahalarına bazen çok kaliteli İngiliz çimi çeşitleri saf olarak ekilebilir. 
Ancak genelde İngiliz çimi ağırlıklı karışımlar tercih edilir. 

İngiliz çiminin çevre şartlarına iyi uyum göstermesi, 
iri tohumları ile çabuk çimlenerek 
kolayca tesis olması spor sahalarında kullanımını artırır. 

Futbol sahalarına bazen çok kaliteli İngiliz çimi çeşitleri saf olarak ekilebilir. 
Ancak genelde İngiliz çimi ağırlıklı karışımlar tercih edilir. 



Olgun Festuca arundinacea bitkileri basılma ve çiğnenmeye çok iyi dayanır. Kaba 
görünüşüne karşın son yıllarda spor alanlarında kullanılmaya başlanmıştır. 

Olgun Festuca arundinacea bitkileri basılma ve çiğnenmeye çok iyi dayanır. Kaba 
görünüşüne karşın son yıllarda spor alanlarında kullanılmaya başlanmıştır. 

Poa pratensis basılmaya oldukça iyi dayanır ve İngiliz çimini destekler. Köksapları ile 
yıpranan alanları kısa sürede yenilemesi önemli bir üstünlüktür. Bu nedenle futbol 
sahalarında İngiliz çimini tamamlayan bir tür olarak kabul edilir. 

Poa pratensis basılmaya oldukça iyi dayanır ve İngiliz çimini destekler. Köksapları ile 
yıpranan alanları kısa sürede yenilemesi önemli bir üstünlüktür. Bu nedenle futbol 
sahalarında İngiliz çimini tamamlayan bir tür olarak kabul edilir. 

Festuca rubra varyeteleri ile Agrostis tenuis basılmaya ve çiğnenmeye çok dayanıklı 
olmadıkları halde, çim örtüsünün sıklaşmasını ve türlerin birbirine bağlanmalarını 
sağlarlar. Ancak karışımlarda oranları çok düşük tutulur. 

Festuca rubra varyeteleri ile Agrostis tenuis basılmaya ve çiğnenmeye çok dayanıklı 
olmadıkları halde, çim örtüsünün sıklaşmasını ve türlerin birbirine bağlanmalarını 
sağlarlar. Ancak karışımlarda oranları çok düşük tutulur. 



Futbol vb. ağır spor sahalarında en çok kullanılan karışımlar : 
a)Lolium perenne + Poa pratensis karışımları 

Avrupa'da çok yaygındır. 
Almanya'da 40:60   (L. perenne + P. pratensis ), 
Hollanda'da 50:50 veya 75:25 karışımları başarılıdır.
Bu karışımların çabuk tesis olması, spora ara verildiğinde tahrip 

olan alanların kısa sürede yenilenmesi en büyük üstünlüğüdür. 

Futbol vb. ağır spor sahalarında en çok kullanılan karışımlar : 
a)Lolium perenne + Poa pratensis karışımları 

Avrupa'da çok yaygındır. 
Almanya'da 40:60   (L. perenne + P. pratensis ), 
Hollanda'da 50:50 veya 75:25 karışımları başarılıdır.
Bu karışımların çabuk tesis olması, spora ara verildiğinde tahrip 

olan alanların kısa sürede yenilenmesi en büyük üstünlüğüdür. 



b) Basılmaya ve çiğnenmeye dayanıklı, çim tipi Festuca arundinacea çeşitlerinin futbol 
sahalarında kullanımı artmıştır.  

Lolium perenne + Festuca arundinacea + Poa pratensis karışımları 
40:40:20, 50:30:20, 0:70:30 oranlarında çok başarılı sonuçlar vermektedir. 

b) Basılmaya ve çiğnenmeye dayanıklı, çim tipi Festuca arundinacea çeşitlerinin futbol 
sahalarında kullanımı artmıştır.  

Lolium perenne + Festuca arundinacea + Poa pratensis karışımları 
40:40:20, 50:30:20, 0:70:30 oranlarında çok başarılı sonuçlar vermektedir. 

a ve b karışımları kolay tesis olur,  
kısa sürede spor yapılacak düzeye gelir, 
Dayanımları çok yüksektir. 

a ve b karışımları kolay tesis olur,  
kısa sürede spor yapılacak düzeye gelir, 
Dayanımları çok yüksektir. 



c) Lolium perenne + Festuca rubra + Agrostis tenuis karışımları 
futbol sahalarında bazen kullanılır. 

c) Lolium perenne + Festuca rubra + Agrostis tenuis karışımları 
futbol sahalarında bazen kullanılır. 

I II
Lolium perenne 80 50 
Festuca rubra var. rubra 20 20 
Festuca rubra var. commutata - 20
Agrostis tenuis - 10 



d) Çok türden oluşan karışımlar futbol 
sahaları için bazı bölgelerde kullanılır. 

d) Çok türden oluşan karışımlar futbol 
sahaları için bazı bölgelerde kullanılır. 

I II

Lolium perenne 40 20 

Poa pratensis 20 40 

Phleum pratense - 15 

Festuca rubra var. commutata 20 15 

Festuca rubra var. rubra 15 5 

Agrostis tenuis 5 5 



c ve d karışımlarının tesisi a ve b başlıklarında verilen karışımlardan 
daha yavaştır. Bu karışımların ekildiği alanların başarı ile kullanılması için 
1 yıl beklenmesi daha uygundur. 

Ağır spor şartlarında dayanıklı olmamaları, Agrostis tenuis'in 
karışımdan kaybolması bu karışımların en önemli sorunları arasında 
sayılabilir. Bu karışımlar kış ve yaz sporlarının birlikte yapıldığı alanlarda 
tercih edilmelidir. 



Her mevsim güzel renk ve görünüş aranan, sık ve ince dokulu, pürüzsüz çim 
alanlar için özel karışımlar hazırlanır. Bu alanlarda basılma ve çiğnenme fazla 
olmadığı için derin biçime dayanıklı, ince yapılı narin çim bitkileri kullanılır. 

Golf vb. spor sahaları kış aylarında kullanılmasa da her mevsim yeşil bir renk 
arzu edilir. Bu nedenle tüm mevsimlerde güzel bir çim örtüsü oluşturan türlerin 
kullanılmasına önem verilir. 

Her mevsim güzel renk ve görünüş aranan, sık ve ince dokulu, pürüzsüz çim 
alanlar için özel karışımlar hazırlanır. Bu alanlarda basılma ve çiğnenme fazla 
olmadığı için derin biçime dayanıklı, ince yapılı narin çim bitkileri kullanılır. 

Golf vb. spor sahaları kış aylarında kullanılmasa da her mevsim yeşil bir renk 
arzu edilir. Bu nedenle tüm mevsimlerde güzel bir çim örtüsü oluşturan türlerin 
kullanılmasına önem verilir. 

Golf ve Bowling Sahaları ile Kaliteli Ev bahçeleri, Özel Çim Alanlarında 
Kullanılan Karışımlar 

Golf ve Bowling Sahaları ile Kaliteli Ev bahçeleri, Özel Çim Alanlarında 
Kullanılan Karışımlar 



a) Bowling sahaları gibi çok ince çim istenen alanlarda Agrostis türleri saf 
olarak ekilebilir. Özelikle A. tenuis veya A. stolonifera bu amaçla kullanılır. Bu 
ekimlerde bir kaç çeşidin karıştırılarak ekilmesi daha uygundur. 

a) Bowling sahaları gibi çok ince çim istenen alanlarda Agrostis türleri saf 
olarak ekilebilir. Özelikle A. tenuis veya A. stolonifera bu amaçla kullanılır. Bu 
ekimlerde bir kaç çeşidin karıştırılarak ekilmesi daha uygundur. 



b) Gerek golf vb. spor sahalarında gerekse, kaliteli çim örtüsünün istendiği ev 
bahçelerinde Festuca rubra var. commutata + Agrostis tenuis karışımları çok 
yaygındır. Bu iki türün 90:10, 80:20, 75:25 veya 70:30 oranlarındaki karışımları 
başarı ile kullanılır. Bazı bölgelerde 50:50 oranında    F. rubra var. commutata + 
Agrostis canina karışımları da başarılı sonuçlar vermektedir. 

b) Gerek golf vb. spor sahalarında gerekse, kaliteli çim örtüsünün istendiği ev 
bahçelerinde Festuca rubra var. commutata + Agrostis tenuis karışımları çok 
yaygındır. Bu iki türün 90:10, 80:20, 75:25 veya 70:30 oranlarındaki karışımları 
başarı ile kullanılır. Bazı bölgelerde 50:50 oranında    F. rubra var. commutata + 
Agrostis canina karışımları da başarılı sonuçlar vermektedir. 

























Genel olarak Festuca + Agrostis karışımlarında ilk birkaç yıl 
Festuca, daha sonraki yıllarda Agrostis karışımlara hakim 
olur. Bu karışımlar çok düz bir yüzey istenen golf deliklerinin 
etrafındaki alanlar için çok uygundur. 

Genel olarak Festuca + Agrostis karışımlarında ilk birkaç yıl 
Festuca, daha sonraki yıllarda Agrostis karışımlara hakim 
olur. Bu karışımlar çok düz bir yüzey istenen golf deliklerinin 
etrafındaki alanlar için çok uygundur. 





Golf sahalarında başlama noktalarında hızlı vuruşlar nedeni ile çimler çok kolay 
tahrip olurlar. Bu nedenle başlama noktasına ekilecek karışımlara              
Lolium perenne ve Poa pratensis türleri eklenir. 

Lolium perenne 30 
Festuca rubra var. commutata 55
Poa pratensis 10
Agrostis tenuis 5



Çok ince ve uniform, aşırı basılma ve çiğnenme olayı görülmeyen 8-10 
mm derinlikten biçilen bu alanlarda, çim yüzeyinin çok düzgün olması, hastalık 
ve zararlıların etkilediği bölgelerin bulunmaması arzu edilir. 

Bu spor alanlarında çoğunlukla Festuca rubra var. commutata ile Agrostis 

tenuis ağırlıklı karışımlar kullanılır. Son yıllarda basılma ve çiğnenmeye 
dayanıklılığı artırmak amacıyla karışımlara belirli oranda kaliteli Lolium 

perenne çeşitleri eklenmektedir. 

Çok ince ve uniform, aşırı basılma ve çiğnenme olayı görülmeyen 8-10 
mm derinlikten biçilen bu alanlarda, çim yüzeyinin çok düzgün olması, hastalık 
ve zararlıların etkilediği bölgelerin bulunmaması arzu edilir. 

Bu spor alanlarında çoğunlukla Festuca rubra var. commutata ile Agrostis 

tenuis ağırlıklı karışımlar kullanılır. Son yıllarda basılma ve çiğnenmeye 
dayanıklılığı artırmak amacıyla karışımlara belirli oranda kaliteli Lolium 

perenne çeşitleri eklenmektedir. 

Tenis Kortları, Hokey Sahaları vb. Çok İnce Çimin 
İstendiği Spor Alanları İçin Uygun Karışımlar

Tenis Kortları, Hokey Sahaları vb. Çok İnce Çimin 
İstendiği Spor Alanları İçin Uygun Karışımlar





a) Basılma ve çiğnenmenin az olduğu, ince çim istenen alanlarda 
aşağıdaki karışımlar başarı ile kullanılır. Bu karışımda kullanılan türler 
dipten biçmeye çok dayanıklı oldukları gibi, iyi çeşitler kullanılırsa sıkı, 
uniform ve çekici bir çim örtüsü oluşturur. 

I II 

Poa pratensis 35 35

F. rubra var. commutata 25 55

F. rubra var. trichophylla 30 -

Agrostis tenuis 10 10 



I II 
Poa pratensis 40 -
Phleum pratense 10 20 
F. rubra var. commutata 20 35 
F. rubra var. trichophylla 20 35 
Agrostis tenuis 10 10 

b) Yaş ve ağır topraklarda yapılacak ekimlerde karışımlara Poa 

pratensis yerine kısmen veya tamamen Phleum pratense konur. 

c) Basılma ve çiğnenmenin fazla olduğu alanlarda karışıma kaliteli 
bir Lolium perenne çeşidi konulur. 

Lolium perenne              30 
F. rubra var. commutata             60 
Poa pratensis                             10 



Poa pratensis 35 35 
F.rubra var. commutata 25 55 
F.rubra var. trichophylla 30 -
Agrostis tenuis 10 10 

Genel park ve bahçe alanlarında çimlerden istenilen özellikler değişiktir. Bu 
nedenle bakım şartları ve kullanım amaçlarına uygun karışımların ekilmesi 
gereklidir.

 a) Basılma ve çiğnenmenin olmadığı, iyi bakım yapılan çok kaliteli park ve 
bahçeler için;

Genel park ve bahçe alanlarında çimlerden istenilen özellikler değişiktir. Bu 
nedenle bakım şartları ve kullanım amaçlarına uygun karışımların ekilmesi 
gereklidir.

 a) Basılma ve çiğnenmenin olmadığı, iyi bakım yapılan çok kaliteli park ve 
bahçeler için;

Genel Park ve Bahçeler İçin Uygun Karışımlar



b) Çoğu park ve bahçe alanlarında basılma ve çiğnenme büyük bir sorundur. 
Lolium perenne katılır. Kuvvetli köksaplarla tahrip olan yerleri kısa sürede kaplama 
özelliğinde olan Poa pratensis, Festuca rubra var. rubra gibi türlere de yer verilir. 

b) Çoğu park ve bahçe alanlarında basılma ve çiğnenme büyük bir sorundur. 
Lolium perenne katılır. Kuvvetli köksaplarla tahrip olan yerleri kısa sürede kaplama 
özelliğinde olan Poa pratensis, Festuca rubra var. rubra gibi türlere de yer verilir. 

Lolium perenne 50 40 40 
F.rubra var. commutata 20 20 20
F.rubra var.rubra 20 20 35
Agrostis tenuis 10 20 5



Bu alanlarda kullanılacak karışımların 
çekici renkte, 
sıkı ve uniform yapıda, 
çabuk tesis olma özelliğinde ve 
basılmaya karşı çok dayanıklı olmaları istenir. 

Lolium perenne + Festuca rubra  çok tercih edilir. 

Bu alanlarda kullanılacak karışımların 
çekici renkte, 
sıkı ve uniform yapıda, 
çabuk tesis olma özelliğinde ve 
basılmaya karşı çok dayanıklı olmaları istenir. 

Lolium perenne + Festuca rubra  çok tercih edilir. 

I II 
Lolium perenne 50 50
Festuca rubra var. commutata 20 20 
F. rubra var. rubra 20 20 
Poa pratensis - 10 
Phleum pratense 10 -

Oyun, Piknik ve Karavan Alanları İçin Uygun Karışımlar Oyun, Piknik ve Karavan Alanları İçin Uygun Karışımlar 



Piknik alanları genel olarak hafta sonları ve tatillerde kullanılır. Ayrıca 
yaz aylarında kullanılan piknik alanları kış aylarında dinlenmeye bırakılır. Bu 
alanlara dinlenme süresinde kolayca kendini yenileyebilen köksaplı türler ile 
basılmaya dayanıklı Lolium perenne karışımları çok uygundur.

I II 

Lolium perenne (%) 60 60

F. rubra var. rubra (%) 20 30

Poa pratensis (%) 10 10

F.tenuifolia (%) 5 -

Agrostis tenuis (%) 5 -



Geniş taçlı, koyu gölge yapan ağaçlarla kaplı alanlarda özel çim 
karışımlarının ekilmesi zorunludur. Bu alanlarda gölgenin yoğunluğuna bağlı 
olarak değişik karışımlar hazırlanabilir. 

Ancak tüm gölge şartlarda Festuca rubra ilk akla gelen çim 
bitkisidir. 

Geniş taçlı, koyu gölge yapan ağaçlarla kaplı alanlarda özel çim 
karışımlarının ekilmesi zorunludur. Bu alanlarda gölgenin yoğunluğuna bağlı 
olarak değişik karışımlar hazırlanabilir. 

Ancak tüm gölge şartlarda Festuca rubra ilk akla gelen çim 
bitkisidir. 

Ağaçlarla Kaplı Bahçe Alanları ile Bina Etrafında 
Gölgelik Bahçeler için Uygun Karışımlar 



Poa nemoralis de gölgeye dayanıklıdır, Ancak biçmeye hassas 
olması nedeni ile biçilmeden bırakılan gölgelik alanlara daha 
uygundur. 

Poa nemoralis de gölgeye dayanıklıdır, Ancak biçmeye hassas 
olması nedeni ile biçilmeden bırakılan gölgelik alanlara daha 
uygundur. 



Nemli veya düzensiz sulanabilen gölge alanlarda Poa trivialis ile Poa annua 
da kullanılabilir. Bazı Agrostis türleri de gölge şartlarda oldukça başarılıdır. 

Nemli veya düzensiz sulanabilen gölge alanlarda Poa trivialis ile Poa annua 
da kullanılabilir. Bazı Agrostis türleri de gölge şartlarda oldukça başarılıdır. 



Buna karşılık çim alanlarda yaygın olarak kullanılan Lolium perenne, 
Poa pratensis ve Phleum pratense gibi türler gölgeye oldukça hassastır. 

Bazı Poa pratensis çeşitlerinin gölgeye dayanıklı oldukları 
belirlenmiştir. Bu nedenle hafif gölge alanlar için yapılan karışımlara 
eklenebilir. 

Buna karşılık çim alanlarda yaygın olarak kullanılan Lolium perenne, 
Poa pratensis ve Phleum pratense gibi türler gölgeye oldukça hassastır. 

Bazı Poa pratensis çeşitlerinin gölgeye dayanıklı oldukları 
belirlenmiştir. Bu nedenle hafif gölge alanlar için yapılan karışımlara 
eklenebilir. 



I II III 
F. rubra var. commutata 25 40 40
F. rubra var. rubra 20 30 40
F.rubra var. trichophylla 15 - -
F. longifolia 15 - -
F. tenuifolia 15 10 10
Poa pratensis 5 10 -
Agrostis stolonifera 5 10 10

a)Hafif gölge yapan ağaçların altına kullanılabilecek 
karışımlar



I II III 
P. nemoralis  veya P. trivialis 20 20 20 
F. rubra var. rubra 30 30 30 
F. rubra var. commutata 15 30 40 
F. rubra var. trichophylla 10 - -
F. longifolia 15 10 -
F. tenuifolia 5 10 -
Poa pratensis 5 - 10 

 b) Koyu gölge yapan ağaçların altına ekilebilecek karışımlar 

Yüksekten biçilirse veya biçilmiyorsa Poa nemoralis

Düzenli biçme yapılan alanlarda ise Poa trivialis daha uygundur. 

Yüksekten biçilirse veya biçilmiyorsa Poa nemoralis

Düzenli biçme yapılan alanlarda ise Poa trivialis daha uygundur. 



I II 
F.rubra var. commutata 50 50 
F.rubra var. rubra 40 40 
F.longifolia 5 -
Agrostis tenuis 5 5 
A. stolonifera - 5 

c) Bina çevrelerinde gölge yoğunluğu yöne bağlı olarak gün içerisinde 
değişir. Bazı alanlar ise düzenli olarak koyu gölge altındadır. Düzenli 
biçilen ve bakım yapılan gölge altındaki bahçelerde Festuca rubra + 
Agrostis karışımları başarılı sonuçlar verir. İlk gelişmesi yavaş olmakla 
beraber tesis olduktan sonra gölgeye iyi dayanır. 



I II III 
Lolium perenne 80 25 -
Festuca rubra var. rubra 15 45 25 
Agrostis tenuis 5 - -
Poa pratensis - 25 -
Phleum 
pratense 

- 5 -

Festuca arundinacea - - 75 

Basılmaya çok dayanıklı çim türleri kullanılmalıdır. 
Son yıllarda ince yapılı, basılmaya dayanıklı Festuca 

arundinacea çeşitleri de bu amaçla kullanılmaktadır. 

Basılmaya çok dayanıklı çim türleri kullanılmalıdır. 
Son yıllarda ince yapılı, basılmaya dayanıklı Festuca 

arundinacea çeşitleri de bu amaçla kullanılmaktadır. 

At Yarışı vb. Spor Alanları İçin Uygun Karışımlar



At koşu pisti



At koşu pisti



Şehir içerisinde refüjlerde biçme, sulama vb. yapılır.

Şehirlerarası yollarda fazlaca bir bakım yapılmaz. 

Kışları sert ve karlı geçen bölgelerde karayollarına bol tuz atılması 
nedeni ile yol kenarına ekilecek türlerin tuza dayanıklı olmasına önem 
verilir. 

Şehir içerisinde refüjlerde biçme, sulama vb. yapılır.

Şehirlerarası yollarda fazlaca bir bakım yapılmaz. 

Kışları sert ve karlı geçen bölgelerde karayollarına bol tuz atılması 
nedeni ile yol kenarına ekilecek türlerin tuza dayanıklı olmasına önem 
verilir. 

Karayolları Refüjleri, Yol Kenarı ve Şevler İçin 
Uygun Karışımlar



a)Sulama ve biçme gibi bazı bakım işleri yapılan yol refüjlerine 
ekilecek karışımlara fazlaca boylanmayan, 

yavaş gelişen, 
kurağa dayanıklı türler seçilmelidir. 

a)Sulama ve biçme gibi bazı bakım işleri yapılan yol refüjlerine 
ekilecek karışımlara fazlaca boylanmayan, 

yavaş gelişen, 
kurağa dayanıklı türler seçilmelidir. 

I II 
Lolium perenne 35 
Festuca rubra var. rubra 40 40 
F.rubra var. commutata 5 45 
F. longifolia 5 
Poa pratensis 15 5 
Agrostis tenuis 5 5 



b) Fazla bakım yapılmayan karayolları refüjleri ve yol kenarlarında 
kurağa dayanıklı, 
yaz aylarında uzun süreli yeşilliğini koruyan, 
uzun ömürlü türler ekilmelidir. 

b) Fazla bakım yapılmayan karayolları refüjleri ve yol kenarlarında 
kurağa dayanıklı, 
yaz aylarında uzun süreli yeşilliğini koruyan, 
uzun ömürlü türler ekilmelidir. 



Çok kaliteli çim vermemekle beraber, 
•  kurağa ve soğuğa dayanıklı, 
•  toprak tutma özelliği çok iyi ve 
•  tuza oldukça iyi dayanan bu iki tür 

karayollarında başarı ile kullanılır. 

Çok kaliteli çim vermemekle beraber, 
•  kurağa ve soğuğa dayanıklı, 
•  toprak tutma özelliği çok iyi ve 
•  tuza oldukça iyi dayanan bu iki tür 

karayollarında başarı ile kullanılır. 
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Bu alanlara Medicago sativa ile Coronilla 
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İklim şartlarının uygun olduğu bölgelerde Bermuda 
Çimi veya Uganda Çimi (Cynodon sp.) de kullanılabilir. 
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 Yamaçlarda açılan çizilere ekim

c) Şevlerde toprak tutucu özelliği iyi, uzun ömürlü, kurağa dayanıklı, sülük ve 
köksaplı türler kullanılır. 

Genelde eğimli şevlerde birbirine paralel olarak açılan çizilere ekim yapılır. 
Kurak alanlarda şevlere kılçıksız brom, otlak ayrığı gibi buğdaygiller ile 
yonca, alaca taçotu gibi baklagiller kullanılabilir. 
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Ekim Zamanı

Serin iklim çim bitkileri ilkbaharda ve sonbaharda olmak üzere iki 
ayrı dönemde ekilebilir. 

Ekim, ilkbaharda toprak sıcaklığının 5-10 °C'ye ulaştığı, 
kıyı bölgelerimizde Şubat-Mart-Nisan, 
iç bölgelerimizde Mart-Nisan-Mayıs ayları içinde yapılmalıdır. 

Geç ekimlerde iyi bir sulama yapılsa bile hava sıcaklığı aşırı 
yükseleceğinden çıkan fidelerin büyük bir bölümü ölür. 
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Sonbahar ekimlerinde sorun, çıkan fidelerin kışın soğuklardan zarar 
görme olasılığıdır. Fidelerin, kış aylarında soğuktan zarar görmelerini 
önlemek amacı ile ekimler

iç bölgelerimizde Ağustos sonu-Eylül başı döneminde, 
kıyı bölgelerimizde Eylül-Ekim ayları içerisinde tamamlanmalıdır. 
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Bermuda çimi veya Uganda çimi gibi sıcak mevsim türlerinin 
tohumları minimum 12°C'de çimlenmeye başlar. Optimum çimlenme 
oranına ise 25-30°C'de ulaşır. Bu nedenle Cynodon türleri gibi sıcak 
mevsim çim bitkileri toprak sıcaklığının en az 15°C'ye ulaştığı devreden 
sonra ekime başlanır. 

Akdeniz’de Mayıs, 
Ege’de Mayıs-Haziran aylarında başlayarak yaz ayları içerisinde 

ekim yapılır.
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Ekim Derinliği

Tohum iriliği ile yakından ilişkilidir. Küçük tohumlar yüzlek, iri 
tohumlar derinlere ekilir. 

Örneğin Agrostis, Poa, Cynodon, Phleum gibi küçük tohumlu 
türlerde normal ekim derinliği 0.2-0.5 cm kadardır. Hafif 
topraklarda bu derinlik 1 cm'ye kadar çıkarılabilir. 

İngiliz çimi (Lolium perenne) gibi iri tohumlu türler ise 2-3 cm 
derinliğe kadar ekilebilir. 
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Ekim Şekli

Serpme- alet ve makinalar 

Serpme ekim küçük ev bahçeleri ve parklarda

Serpme ekim rüzgarsız havada yapılmalı 

Ekim alanında birbirine dik iki ayrı yönde gidilerek tohumun yarısı bir 
yönde, diğer yarısı ise diğer yönde serpilerek ekimin yapılması halinde daha 
üniform dağılım sağlanır. Bu yöntem ile özellikle karışımlar daha iyi ekilir. 
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Geniş alanlarda …….. özel ekim makinaları 

Özel ekim makinaları tohumu üniform dağıtır, derinlik daha iyi ayarlanır.
 
Karışımların makina ile ekimi biraz güçtür. Makina içine konulan 

karışımdan önce küçük tohumlar daha sonra orta, en sonunda iri tohumlar 
dökülür. İyi bir dağılım için tohumun düzenli olarak karıştırılması gerekir. 
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En iyisi ise önce iri tohumlu türler ekilmeli, daha sonra yüzlek olarak 
küçük tohumlu Poa, Agrostis, Phleum gibi türler ekilmeli veya elle 
serpilmelidir. 

Geniş alanlarda makinalı ekimden sonra toprağı herhangi bir işlem 
yapılmaz. Sadece hafif topraklarda düzenli çıkış için ekimden sonra merdane 
geçirilmesi önerilir. Ağır topraklarda merdaneleme olumsuz etkide bulunur. 
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Zayıf çıkış veya çim alanında yer yer boşluklar kalmasının  nedenleri
toprak yüzeyinin çabuk kuruması
yağmurların veya sulama suyunun yarattığı erozyon, yıkama ve 
kaymak bağlama

Ağır topraklarda toprak yüzeyinde oluşan kaymak tabakası da düzensiz 
çıkışın en önemli nedenlerinden birisidir. Düzenli olarak hafif yağmur alan 
Kuzey Avrupa ülkelerinde tohumun tırmık vb. aletlerle toprakla hafifçe 
karıştırılması iyi bir çıkış için yeterlidir. 
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MALÇ + TOHUM + GÜBRE + YAPIŞTIRICI + SU

HIDROSEEDING:



7-14 günde büyüyor
1 ay sonra biçiliyor
Maliyet 1/3









         Düzenli bir çıkış için toprak yüzeyinin kaymak bağlamasını engellemek, 
erozyonu önlemek amacı ile toprak yüzeyi değişik maddelerden yapılmış "kapak" 
olarak adlandırılan örtü tabakası ile kaplanır. 

Kapak tabakası 
• yağmur ve sulama suyu erozyonunu önler, 
• rüzgarların olumsuz etkilerini en düşük düzeye indirir. 
• Kapak malzemesi iyi su tutar, tohumların çimlenmesi için uygun ortam 

yaratır.
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Kapak olarak kullanılacak malzemenin seçiminde, 
hastalık ve zararlılar 
yabancı ot durumu, 
uygulama ve bulunma kolaylığı ile 
fiyat gibi bir dizi faktör rol oynar. 

Birçok ülkede saman, odun talaşı, değişik sentetik maddelerden yapılmış 
örtüler kapak malzemesi olarak kullanılır. 
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Sığır veya koyun gübresi iyi yanmış olursa kapak yapımına uygundur. 

Gübre iyice elendikten sonra yabancı ot tohumları, bitki parçaları, 
hastalık ve zararlılardan arındırmak amacı ile fumige edilir. 

Tohum ekiminden sonra ahır gübresi olarak toprak yüzeyine türlerin 
tohum iriliğine göre 0.2-1 cm kalınlığında (2-10 m3/da) tabaka halinde serilir 
ve üzerine merdane çekilir. 

Ahır gübresinin pahalı ve kıt olduğu bölgelerde gübre + toprak karışımı 
da kapak olarak kullanılabilir. 
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Ancak yurdumuzda kapak malzemesi olarak 
ahır gübresi, 
peat (torf), 
kaliteli kumlu-tınlı toprak yaygındır. 



Torf (peat) kapak olarak kullanılabilecek en iyi organik maddelerden birisidir. 
Yabancı ot tohumları, hastalık ve zararlı etmenleri taşımaması nedeni ile ahır 

gübresinden daha uygundur. 
Ancak fiyat ve bulunma kolaylığı gibi faktörler kullanımını sınırlandırır. 
Uygulama yöntemi ve miktarı ahır gübresi ile benzerlik gösterir. 
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Hafif bünyeli ve kum oranı yüksek toprakların suyu kolayca geçirmesi, 
yağmurdan veya sulamadan sonra kabuk bağlanmaması gibi nedenler ile 

amaca uygundur. 
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Ekim Oranı

Çim ekimlerinde birim alana atılacak tohum miktarı oldukça 
değişkendir. Genel bir kural olarak küçük tohumlarda daha az, iri tohumlu 
türlerde daha fazla tohum atılır. Ayrıca makina ile ekimlerde elle ekime 
göre daha az tohum kullanılır. 

Çim Alanı Makinalı Ekim Elle Ekim (g/
m2) 

Ev Bahçeleri 20-25 40-45 
Parklar (*) 10-15 30-35 
Parklar 15-20 35-40 
Oyun Alanları 15-20 30-35 
Tenis Kortları (*) 15-20 30-35 
Tenis Kortları 20-25 35-40 
Golf Sahaları 15-20 30-45 



İçerisinde İngiliz çimi, kamışsı yumak gibi çabuk çimlenen çıkış 
gücü yüksek ve hızlı gelişen türlerin bulunduğu karışımların ekiminde 
biraz daha az tohum kullanılabilir. Bu karışımların ekildiği alanlarda bitkiler 
hızla toprağı kapatır. 

Buna karşılık Agrostis, Poa, Festuca türlerinin ağırlıkta olduğu 
karışımlarda çıkış yavaş olduğu gibi toprak yüzeyinin kaplanması oldukça 
gecikir. Bu nedenle bu karışımlarda normalden biraz daha fazla tohum 
atılması yoluna gidilir. 



Çim alanlarında kardeş sıklığı türlere göre büyük değişiklikler gösterir. Örneğin 
kaliteli bir İngiliz çimi çeşidi ile yapılmış çim alanın 1 cm2'sinde 4-5 kardeş 
bulunur. Bu sayı kırmızı yumak çeşitlerinde 6-7, tavusotu türünde 20'ye kadar 
ulaşır. 

Kaliteli çim çeşitlerinin çok kardeşlendiği düşünülürse atılacak miktarın düşük 
olması gerekir. Ancak tohumların çok küçük olması, çıkış güçlüğü, fidelerin 
zayıflığı gibi nedenlerle atılan tohumların büyük bir bölümü olgun bitki 
oluşturamaz. 
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zayıflığı gibi nedenlerle atılan tohumların büyük bir bölümü olgun bitki 
oluşturamaz. 



Bitki Cins ve Türü Sürgün Sayısı (adet/
m2)

Sıklık Tanımı

Stolonlu Tavusotu
Kırmızı Yumak
Çayır Salkımotu

200’den fazla Yüksek

İngiliz Çimi
Çayır Salkımotu

100-200 Orta

Çayır Yumağı
Kamışsı Yumak
Çayır Kelpkuyruğu

100’den az Az



Yapılan araştırmalarda, sertifikalı tohumluk kullanılsa bile çim alanlarında 
İngiliz çiminin %50-60, 
kırmızı yumağın %40-50, 
salkımotu türlerinin %15-25, 
tavusotu tohumlarının %10 kadarının çimlenip sürdüğünü göstermiştir. 

Bu nedenle ekimden kısa bir süre sonra toprak yüzeyinin tümü ile kaplanması 
istendiğinde ekim oranları biraz yüksek tutulmalıdır. 
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Birim alana fazla tohum kullanılması ilk çıkış döneminde olumlu bir 
etki yaratır. Daha sonra fideler arasında rekabet nedeni ile seyrelme 
başlar. Normal ve fazla tohum atılan alanlar arasında bitki sıklığı 
yönünden farklılık kalmaz. 

İngiltere ve ABD, Kaliforniya'da yapılan araştırmalarda normal tohum 
ile normalden 10 kat daha fazla tohum kullanılan alanlar arasında 
birkaç ay sonra bir farklılık kalmamıştır. Bu nedenle aşırı tohum 
kullanımından kaçınılmalıdır. 

Birim alana fazla tohum kullanılması ilk çıkış döneminde olumlu bir 
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EKİM SONRASI SULAMA

Genel bir kural olarak ekim derinliğinin 3-4 hafta süre ile nemli 
tutulması iyi bir çıkış için gereklidir. Geç ilkbahar ve sonbahar ekimlerinde 
iyi bir çıkış için düzenli bir sulama yapılması zorunludur. 

Tohum ekiminden sonra yapılacak sulamanın sıklığı da önemlidir. Ahır 
gübresi vb. organik maddeler ile kapak yapılmış ekim alanlarında toprak 
yüzeyi daha uzun süre nemli kalır. Bu alanların sabah erken ve geç akşam 
saatlerinde toprağın üst 4-5 cm'lik tabakası nemli kalacak şekilde 
sulanması yeterlidir. 

Herhangi bir kapak örtüsü bulunmayan çim alanlarda toprak kolayca 
kurur. Bu topraklarda sabah ve akşama ek olarak öğle üzeri hafif bir 
sulama yapılması önerilir. Öğle sulaması toprağın kurumasını engellediği 
gibi kaymak tabakasını yumuşatır ve çıkışı kolaylaştırır.
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gibi kaymak tabakasını yumuşatır ve çıkışı kolaylaştırır.



ÇİMLENME VE SÜRME 

Su – oksijen - sıcaklık – ışık

Kuru ağırlığının %50-60'ı kadar su alan tohumda çimlenme hızlanır. 

Çim bitkisi tohumları farklı sıcaklık derecelerinde çimlenirler. Genelde 
gündüz ile gece sıcaklığı arasında farklılık bulunan bölgelerde çimlenme daha 
hızlıdır. 

Çimlenen tohumlara solunum için oksijen gereklidir. İyi hazırlanmış, havalı 
topraklarda bu yönden herhangi bir sorun yoktur. Ancak su basan, yaş ve çok 
ağır topraklarda oksijen azlığı nedeni ile çimlenme olumsuz yönde etkilenir. 

Işık, yeni hasat edilmiş Poa pratensis, Poa compressa ve Cynodon dactylon 
tohumlarının çimlenmesine olumlu etkide bulunur. Diğer türlerde ışığın çimlenme 
üzerine olumlu ya da olumsuz önemli bir etkisi yoktur. 

Normal koşullarda çimlenme üzerine en etkili faktörler sıcaklık ve nemdir. 
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Tüm şartlar uygun olsa bile türler arasında çimlenme süreleri açısından 
farklılıklar görülür. Örneğin ideal şartlarda 

Lolium tohumları 5-10 gün, 
Festuca 10-15 gün, 
Agrostis türlerinde 20, 
Poa türlerinde 30 güne kadar uzayabilir. 

Nem, sıcaklık vb. şartlarındaki olumsuzluklar çimlenme süresinin 
uzamasına yol açar. 

Tüm şartlar uygun olsa bile türler arasında çimlenme süreleri açısından 
farklılıklar görülür. Örneğin ideal şartlarda 

Lolium tohumları 5-10 gün, 
Festuca 10-15 gün, 
Agrostis türlerinde 20, 
Poa türlerinde 30 güne kadar uzayabilir. 

Nem, sıcaklık vb. şartlarındaki olumsuzluklar çimlenme süresinin 
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Uygun şartlarda ekilen tohumlardan bir sürgün ve sayıları 3-5 arasında 
değişen çim kökleri ve tekli yaprakçık (sürgün) oluşur. 

Başlangıçta sarı renkli olan sürgünler toprak yüzeyine ulaştığında yeşil renk 
alırlar. Çim kökleri bir süre görev yaptıktan sonra esas kökler gelişmeye 
başlar. 

Çim alanlarda kötü veya seyrek çıkışın nedenleri; 
•kötü tohum, 
•derin ekim, 
•kaymak bağlama, 
•gübre ve ilaç zararı, 
•tuzluluk, 
•hastalık ve zararlılar
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Kötü tohum seyrek çıkışın en önemli nedenlerinden birisidir. Üretim tarihi 
bilinmeyen, kötü şartlarda depolanmış tohumların ekilmesi halinde tümü ile 
başarısızlık görülebilir. Bu nedenle ekimde sertifikalı tohumluk kullanımı başarı için 
ilk adımdır. Bermuda çimi (Cynodon dactylon) tohumlarında tohum kabuğunun 
ayrılması çimlenme hızını ve gücünü arttırır. Kabuksuz tohumlar daha kısa sürede 
çimlenir ve toprak yüzeyine çıkarlar. 

Derin ekim, başarısızlığın en önemli nedenlerinden birisidir. Özellikle Agrostis, Poa 
gibi küçük tohumlu türlerde ekim derinliği çok önemlidir. Derine ekilen tohumlardan 
çıkan sürgünler toprak yüzeyine ulaşamadan sarı kıvrım olarak kalırlar. 
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Ağır killi, organik maddece fakir topraklarda doğal yağmurlardan veya 
sulamadan sonra kaymak bağlama çok sık görülen bir olaydır. Kaymak 
bağlayan topraklarda çıkış zorluğu nedeni ile boşluklar oluşur. Organik 
maddece zengin topraklarda ve kapak kullanılarak yapılan ekimlerde 
kabuk bağlama sorunu görülmez. Kaymak bağlayan topraklarda çıkış 
devresinde sık sulama veya mekanik olarak kaymak tabakasının kırılması 
sürmeyi kolaylaştırır. 

Aşırı kimyasal madde, suni gübre kullanımı, tuzlu su ile yapılan sulamalar 
çimlenmeyi büyük ölçüde etkiler. Ekim öncesinde kullanılan herbisit vb. 
ilaçların etki süresi bitmeden yapılan ekimlerden başarısız sonuçlar alınır. 
Ayrıca tuzlu su ile yapılan sulamalar hassas bitkilerde çıkışı olumsuz 
yönde etkiler. 
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BİÇİM 

Çıkış sonrasında yapılacak ilk biçim çok önemlidir. 
İlk biçim bitkinin yayılmasını, kardeşlenmesini ve sıklaşmasını hızlandırır. 
Biçim bitkiler fazla boylanmadan yapılmalıdır. 
Geç biçimde biçim zorlaştığı gibi, büyük bir bölümü biçilen bitkiler zarar 

görür. Ayrıca çok uzayan bitkilerin dip taraflarında sararma görülür. 

İlk biçim zamanı türlere göre değişebilir. Ancak tüm çim türlerinin 6 -8 cm 
yüksekliğe eriştiğinde ilk biçimi uygun kabul edilir. 
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Biçimde genel olarak fidenin 2/3'ünün kalması, yani bitkilerin 4-5 
cm yükseklikten biçilmesi önerilir. Derin biçimler bitki örtüsünün hızla 
seyrelmesine neden olur. 

Hafif topraklarda ilk biçimden hemen önce hafif bir merdane 
geçirilmesi bitkilerin biçim sırasında sökülmelerini engeller. 

Bazen biçim sonrasında yeniden bir merdane geçirilmesi bitki 
kökleri ile toprağın iyice teması açısından onumlu sonuçlar doğurur. 

Ancak merdaneleme toprak kuru iken yapılmalıdır. Yaş ve ağır 
topraklarda merdaneleme olumsuz sonuçlar verebilir.
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ÇİM BİTKİLERİNİN VEJETATİF ÜRETİMİÇİM BİTKİLERİNİN VEJETATİF ÜRETİMİ



Çim bitkilerinin tohum yerine stolon, rizom, köklü sürgün, köktacı gibi 

bitkisel organların dikimi ile üretilmesidir. 

Tohumun güç bulunduğu veya pahalı olduğu, 

kısa sürede çim alan kurulmak istenen alanlarda oldukça yaygın olarak 

kullanılan bir üretim tekniğidir. 

Çim bitkilerinin tohum yerine stolon, rizom, köklü sürgün, köktacı gibi 

bitkisel organların dikimi ile üretilmesidir. 

Tohumun güç bulunduğu veya pahalı olduğu, 

kısa sürede çim alan kurulmak istenen alanlarda oldukça yaygın olarak 

kullanılan bir üretim tekniğidir. 

Bu üretim 
halıotu (Axonopus), 
cadıotu (Stenotaphrum), 
çimotu (Zoysia) 
Cynodon

Bazı Agrostis türlerinin tesisinde 
yaygın olarak uygulanır. 



1. SÜLÜK (STOLON) PARÇALARI İLE ÜRETİM 1. SÜLÜK (STOLON) PARÇALARI İLE ÜRETİM 

2. KÖKLÜ BİTKİLER İLE ÜRETİM (AYIRMA YÖNTEMİ) 2. KÖKLÜ BİTKİLER İLE ÜRETİM (AYIRMA YÖNTEMİ) 

3. ÇİM PLAKALARI İLE ÇİMLENDİRME 3. ÇİM PLAKALARI İLE ÇİMLENDİRME 



Bu yöntemde esas, anaç bitki örtüsünden topraksız olarak toplanan sülük 
parçalarının çim alan tesis edilecek sahaya dikilmesidir. Özellikle Cynodon türleri ile 
Agrostis stolonifera üretiminde çok yaygın olarak kullanılır. 
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parçalarının çim alan tesis edilecek sahaya dikilmesidir. Özellikle Cynodon türleri ile 
Agrostis stolonifera üretiminde çok yaygın olarak kullanılır. 
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Anaç materyalin bol olduğu yerlerde 

•Sülükler biçilerek toplanır. 

•Sülük parçaları yaklaşık 10 cm bıçakla doğranır. 

(İstenirse doğranmadan dikim yapılabilir. Ancak doğranmış materyal 
daha uniform dağıldığı için çıkış sonrasında boşluklar fazla görülmez) 

•İyi hazırlanmış alana elle serpilir. 

•Üzeri 1-2 cm kalınlığında kapak malzemesi ile kapatılır. 

•Silindir geçirilir 

•Sulama yapılır 
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Bu yöntemle çim alan tesisi iki farklı biçimde gerçekleştirilir. Bu yöntemle çim alan tesisi iki farklı biçimde gerçekleştirilir. 



Bir süre sonra sülük parçaları üzerindeki boğumlardan kök ve sürgünler 
oluşur. Kısa sürede alan çim örtüsü ile kaplanır. 

Dikimden 15-20 gün sonra ilk sürgünler görülmeye başlar. İki ay içerisinde 
çim örtüsü oluşmaya başlar. 

Bu yöntemin en olumsuz yönlerinden biri çok fazla yeşil materyal 
harcanmasıdır. Yaklaşık olarak 3-4 m3 materyalin 1 da alana yeterli olduğu kabul 
edilir. 
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edilir. 





Anaç bitki materyalinin kısıtlı olduğu yerlerde ise sülüklerin serpme 
dikimi yerine, üzerinde 2-4 boğum olacak şekilde (yaklaşık 10-15 cm 
uzunluğunda) doğranmasından sonra tek tek dikimi tercih edilir. 

20-50 cm sıra arası ile açılan çizilere, 5-15 cm aralıklarla dikilir. 

Sülüklerin en az bir boğumu toprak yüzeyinde kalmalıdır. Bitki 
parçalarının tamamının gömülmesi veya tümü ile toprak yüzeyinde kalması 
halinde başarı şansı azalır. 

Dikimden sonra bitki parçaları toprakla iyice sıkıştırılır. 

Düzenli bir şekilde sulanan sürgünlerin toprak altında kalan 
boğumlarından kök diğer boğumlarından gövde sürmeye başlar. 

Özellikle dar sıra arası ve sık bir şekilde dikilen, iyi sulama ve gübreleme 
yapılan alanlar kısa sürede çim örtüsü ile kaplanır. 

Bu yöntemin en büyük avantajı birim alanda daha az materyal 
kullanılmasıdır. Genel olarak 1 da alana 0.5-1 m3 sürgün yeterlidir. 
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Bu yöntemde önemli olan kaliteli anaç materyalin (sülük) üretimi yapılacak 
alanın bulunmasıdır. 

Başarılı bir tesis için anaç materyal sertifikalı tohumdan üretilmiş, içerisinde 
yabancı ot bulunmayan çim örtüsünden alınmalıdır. 

Bitki parçaları ile üretim tüm büyüme mevsimi boyunca yapılabilir. 
Ancak erken ilkbaharda sülük üretimi yapmak güçtür. 
Bu nedenle dikim işlemleri ilkbahar aylarının sonunda başlar. 
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Agrostis türlerinde geç ilkbahar-yaz ve sonbahar, 
Cynodon türlerinde ise yaz dikimleri yaygındır. 
Bu dönemde bol sürgün üretimi için anaç materyal alanı biçilmemeli, 
azotlu gübre ile büyüme teşvik edilmelidir. 

Agrostis türlerinde geç ilkbahar-yaz ve sonbahar, 
Cynodon türlerinde ise yaz dikimleri yaygındır. 
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Kışları ılıman geçen yerlerde A.stolonifera sülük gelişimi için sonbaharda 
biçilmeden bırakılır. Sülükleri yeteri kadar uzamış bu anaç materyalden bitkiler 
ilkbaharda dipten biçilerek toplanır. 

Ancak kış aylarında biçilmeden bırakılan alanlarda sürgünler çoğunlukla kurur 
veya sararır. 
Bu nedenle sülük üretimi için ilkbahar sürgünlerinin kullanılması daha uygundur. 

Biçimden sonra yeşil materyal dikim yerine götürülür. İstenilen uzunluklarda 
doğrandıktan sonra dikime başlanır. 

Materyalin hemen dikilmesi en uygunudur. Dikim gecikecekse materyal serin ve 
nemli bir yerde depolanmalıdır. 

Uzun süre yığın halinde kuruyan materyalin dikiminde başarı şansı çok azalır. 

Kışları ılıman geçen yerlerde A.stolonifera sülük gelişimi için sonbaharda 
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Uzun süre yığın halinde kuruyan materyalin dikiminde başarı şansı çok azalır. 



Normal şartlar altında, 

100 m2 anaç çim alanından 2-4 m3 bitki parçası elde edilir. 
Bununla serpme yöntemi ile 1 da, 
               dikim yöntemi ile 3-4 da alan çimlendirilebilir. 

Ekimi yapan kişilerin ustalığı ile istenilen çimlendirme süresi de bu oranı 
önemli ölçüde ekiler. Kısa sürede sık bir çim örtüsü istenilen alanlarda daha 
fazla sülük kullanılır. 

Normal şartlar altında, 

100 m2 anaç çim alanından 2-4 m3 bitki parçası elde edilir. 
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önemli ölçüde ekiler. Kısa sürede sık bir çim örtüsü istenilen alanlarda daha 
fazla sülük kullanılır. 



Dikim 2 hafta sonra

4 hafta sonra 5 hafta sonra



Bitki parçaları ile üretimde dikimden yaklaşık 2 ay sonra çim örtüsü 
oluşmaya başlar. Bazı olumsuz şartlarda bu süre uzayabilir. 

Toprak yüzeyinin bu süre içerisinde çıplak kalmasını önlemek amacı ile 
dikimde bitki parçalarının arasına Lolium veya Festuca tohumları atılabilir. 
Tohumların 10-15 günlük sürede çimlenmesi nedeni ile çim örtüsü kısa sürede 
oluşur. Daha sonra dikilen bitki parçalarının boğumlarından çıkan yeni sürgünler 
çim örtüsüne hakim olmaya başlar. 

Bu yöntemin en önemli üstünlüğü toprağı kısa sürede kaplamasıdır. 

Ancak ek bir tohum masrafı olması, 
karışık yapıda çim örtüsünün gelişmesi gibi bazı olumsuz yönleri olması 

nedeni ile fazla tercih edilen bir yöntem değildir.
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Gelişmiş çim örtüsünden alınan köklü bitki parçalarının dikimi ile 
gerçekleştirilir. Çim örtüsünün yıpranmış veya ölmüş noktalarının tamirinde çok 
yaygın kullanılır. Ayrıca küçük ev bahçelerinin tesisinde başarılı sonuçlar verir. 

Kuvvetli köksap veya sülüklerle gelişen Agrostis, Cynodon, Poa, Festuca 
türlerinde başarılı olan bir tesis şeklidir. 

Yıpranan alanların veya küçük ölü noktaların tamirinde, gelişmiş bitki 
örtüsünden sökülen 2-3 kardeşli köklü bitkiler kullanılır. 

Kısa aralıklarla dikilen bu bitkiler hızla gelişerek boşlukları kapatır. 
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Bu yönteme küçük ev bahçelerindeki çim alanların tesisinde başvurulur.
 
Kaliteli bir bitki örtüsünden getirilen bitkiler köklü fideler halinde 

parçalanarak 10-15 cm sıra arası ve üzeri mesafe ile dikilir. 

Dikimden sonra sulanır ve gübrelenir. 

Köklü bitki parçalarının kullanılması nedeni ile tutma oranı çok yüksektir.
 
Kurak devrelerden fazlaca etkilenmez.
 
İyi bakım yapılırsa kısa zamanda yayılır ve alanı kaplar. 

Küçük bahçelerde ve yıpranmış alanların tamirinde başarılı sonuçlar 
verir,  geniş alanların çimlendirilmesine uygun değildir. 
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Başka bir alanda yetiştirilen saf veya karışım halindeki çim örtüsünün 
değişik boyutlarda plakalar halinde kesilerek yeni alana taşınması ve 
yerleştirilmesidir. 

Pahalı bir yöntem olmakla birlikte özellikle ev ve işletme bahçelerinin 
kısa sürede çimlendirilmesinde yaygın olarak kullanılır. 

Ayrıca spor alanlarının kısa sürede kısmen veya tamamen 
çimlendirilmesi için de uygun bir yöntemdir. 

Başka bir alanda yetiştirilen saf veya karışım halindeki çim örtüsünün 
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ÇİM PLAKALARI İLE ÇİMLENDİRME ÇİM PLAKALARI İLE ÇİMLENDİRME 



Çim plakalarının yetiştirme alanı, derin toprak profili, tınlı, tınlı-killi olmalıdır. 
Bu alan ekim öncesinde düzgün bir şekilde hazırlanır. 
Ekimden önce çok iyi bir şekilde tesviye edilmelidir. (lazer)
İstenilen tür veya karışım tohum halinde ekilir. Normal bakım işlemleri yapılır.
Kısa sürede toprak yüzeyinde sıkı bir çim kapağı meydana gelir. 
Özellikle kuvvetli köksap ve sülüklerle gelişen Agrostis, Poa, Cynodon türlerinde 

bu gelişme daha belirgindir. 
Türlere göre değişmekle birlikte ekimden 1 yıl sonra çim örtüsü arzulanan hasat 

olgunluğuna erişir . 
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Olgunluğa erişen çim örtüsünün kesilme ve kaldırılma işlemi elle olduğu gibi 
mekanize olarak kendi yürür veya traktörle çekilen makinalar ile yapılabilir. 

Olgunluğa erişen çim örtüsünün kesilme ve kaldırılma işlemi elle olduğu gibi 
mekanize olarak kendi yürür veya traktörle çekilen makinalar ile yapılabilir. 







Plaka boyutları çok değişkendir. Ancak 30-50 cm eninde 1-2 m 
uzunluğundaki plakalar oldukça yaygındır. 



Hasatta çim plakaların kalınlığı en önemli noktalardan birisidir. 
Agrostis ve Poa gibi çok ince dokulu çim bitkilerinde 1 cm kadardır. 
Buna karşılık F.arundinacea ve L.perenne gibi kaba yapılı türlerde bu kalınlık 

2.5-3 cm'ye kadar çıkabilir. 
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2.5-3 cm'ye kadar çıkabilir. 



İnce plakalar
taşınması kolay
yeni yerinde köklenmesi daha kolaydır. 
Ancak kurağa dayanımları zayıftır. 
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Ancak kurağa dayanımları zayıftır. 

Kalın plakalar
taşınması zor, 
köklenme hızı daha yavaştır. 
Kurağa dayanımı iyidir. 
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Kurağa dayanımı iyidir. 



Kesim sırasında toprağın hafif nemli olması istenir. 
İyi tesviye edilmiş alanlarda plakalar istenilen boyutlarda kolayca kesilir. 
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Çoğunlukla rulo halinde getirilen çim plakaları kısa sürede tesis alanına taşınır . Çoğunlukla rulo halinde getirilen çim plakaları kısa sürede tesis alanına taşınır . 





Bu süre içerisinde çim plakaların aşırı sıcaklık ve kuraklıktan zarar 
görmemesine özen gösterilir. 

Plakaların aşırı ısınmasını engellemek amacı ile 
•kesimin sabahın erken saatlerinde yapılması, 
•üstüste fazla yığılmaması, 
•havalandırma imkanları olan kamyonlarla taşınması, 
•tesise kadar serin ve nemli yerde depolanması önerilir. 
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görmemesine özen gösterilir. 
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Tesis edilecek alanın toprağı tohum ekilecek şekilde hazırlanır. 
Daha sonra çim plakaları kenarları birbirine değecek şekilde yanyana 

getirilerek serilir ve merdane ile veya ayakla çiğnenerek plakalar ile toprağın 
iyice teması sağlanır. 

Plakalar arasında kalan boşluklara toprak veya harç dökülerek kapatılır. 
Uygun şekilde yerleştirilip bastırılan plakalar hemen sulanmaya başlanır. 
Kısa sürede birleşme yerleri kaybolur. Düzgün bir çim örtüsü oluşur. 
Dikimden sonra en az 3-4 hafta süre ile çim alanına kimse sokulmamalı, 

basılmaya izin verilmemelidir. 
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Yeterli sulama imkanı bulunan yerlerde tüm büyüme mevsimi boyunca 
yapılabilir. Ancak geç sonbahar tesislerinde yeterli kök gelişimi olmayacağından 
soğuk zararı artar. 
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yapılabilir. Ancak geç sonbahar tesislerinde yeterli kök gelişimi olmayacağından 
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Bu yöntemin en olumlu yönü alanın kısa sürede çimlendirilmesi olup spor 
sahalarının tamirinde çok yaygın kullanılır. Futbol sahalarının kale önü ve orta 
saha bölümleri çok yıpranır. Bu bölümlerin kısa sürede futbol oynanacak şekilde 
tamiri ve yenilenmesinde başarı ile kullanılır. 

Bu yöntemin en olumlu yönü alanın kısa sürede çimlendirilmesi olup spor 
sahalarının tamirinde çok yaygın kullanılır. Futbol sahalarının kale önü ve orta 
saha bölümleri çok yıpranır. Bu bölümlerin kısa sürede futbol oynanacak şekilde 
tamiri ve yenilenmesinde başarı ile kullanılır. 
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BAKIMI
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Kuvvetli köksap ve sülüklerle gelişen çim bitkileri, seyrek alanları 
kısa zamanda kapatarak normal bir çim örtüsü oluşturur.

Poa pratensis 

Cynodon sp.
Agrostis stolonifera

İyi bir azotlu gübreleme ve hafif silindirleme, kardeşlenmeyi ve 
yayılmayı teşvik eder. 

Kuvvetli köksap ve sülüklerle gelişen çim bitkileri, seyrek alanları 
kısa zamanda kapatarak normal bir çim örtüsü oluşturur.
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yayılmayı teşvik eder. 

YAMA EKİMLERİ YAMA EKİMLERİ 



Ancak çok seyrek çıkış yapan veya geniş boşluklar bulunan alanları 
çim bitkileri kolayca dolduramaz. 

Çıkıştan sonra bu boşlukların hemen tamir edilmesi gerekir. 
Boşluklar hafifçe işlenerek istenen tür veya karışımın tohumu ekilir. 
Üzeri harç veya toprakla kapatılarak bastırılır. 
Düzenli sulama yapılır.  

Çok seyrek çıkışlarda yama ekimlerinden başarılı sonuçlar alınamaz. 
Bozulup yeniden yapılmalıdır. 
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 Genel olarak yaprak, sürgün ucu gibi büyüme noktalarında azot miktarı 
daha yüksektir. Bu nedenle çim bitkilerinin gübrelenmesinde en fazla kullanılan 
bitki besin maddesi durumundadır. 

 klorofil molekülünde bulunması nedeniyle fotosentez işleminde, 
aminoasit, protein sentezinde, 
enzim ve vitaminlerin bünyelerinde yer alır. 
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GÜBRELEME GÜBRELEME 
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Azot bitki dokusu içerisinde çok kolay hareket eden bir bitki besin 
maddesidir. 

Çim bitkilerinin sürgün ve kök büyümesi, 
sürgün sıklığı, 
renk, 
hastalıklara dayanıklılık, 
bitkinin yenilenme kabiliyeti gibi özelliklerine olumlu etki yapar. 

Azot bitki dokusu içerisinde çok kolay hareket eden bir bitki besin 
maddesidir. 
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 Çim bitkilerinde azotun yeterliliği renk ve çim örtüsündeki sürgün 
yoğunluğu veya sıklık ile yakından ilişkilidir. Genel olarak azotlu 
gübrelemede renk bir gösterge (indikatör) olarak kullanılır. 

 Ayrıca çim örtüsündeki seyreklik veya sürgün sıklığındaki azalmanın 
azot eksikliğinden kaynaklandığına inanılır. 

 Ancak aşırı gübreleme kök gelişimini zayıflatır, hızlı bir büyüme yaratır. 
Azotlu gübreleme karışımların oranlarını da etkiler. 
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Ancak çim bitkilerinin kullandığı P miktarı, N ve K’ dan daha azdır. 

Çim bitkilerinde P, fide gelişimini, köklenmeyi, olgunlaşmayı ve üremeyi 
olumlu yönde etkiler. 

Fosforun etkisi fide devresinde daha belirgindir. Kök gelişimini ve 
kardeşlenmeyi teşvik eder. 

Ayrıca çim bitkileri arasında fosfor alımı yönünden farklılıklar vardır. 
Poa pratensis fazla miktarda fosfor istediği halde, 
çoğu sıcak iklim çim bitkisi fosfora daha az oranda tepki gösterir. 
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  Enerji transferi
  KH metabolizması
  N fiksasyonu
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Çim bitkilerinin dokusunda azottan sonra en fazla bulunan bitki besin 
maddesidir. Bazı türlerde K oranı kuru maddenin %8'ine kadar ulaşabilir. 

Potasyum çim bitkilerinde karbonhidrat, aminoasit ve protein sentezleri, 
enzim reaksiyonlarında, stomaların hareketinde önemli rol oynar. 

Çim bitkilerinde 
hızlı kök gelişimini, 
kurağa sıcağa, soğuğa dayanımı, 
hastalık ve zararlılara, 
basılma ve çiğnenmeye karşı dayanımı arttırır
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Çim bitkilerinde potasyum eksikliği önce yapraklarda görülür. 
Yaprak damarları arasındaki alan sararır, yaprak ucu solar. Sararma 

daha sonraki devrelerde tüm yaprakta damarlar boyunca görülür. 

Düşük potasyum şartlarında KH sentezi azalacağından bitki daha zayıf 
ve cılız gelişir. Hücre duvarları zayıflar bu nedenle hastalık ve zararlılara, 
çevre şartlarına karşı dayanıklılık azalır. 
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çevre şartlarına karşı dayanıklılık azalır. 

kk



Ca – Mg – S  

Mikro elementler: Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B ve Cl 



GÜBRELERİN UYGULANMASIGÜBRELERİN UYGULANMASI

Çim alanlara verilecek gübrelerin miktarı, uygulama zamanı ve gübre 
çeşidini etkileyen faktörler:

Topraktaki bitki besin maddeleri, 

Çim bitkilerinin özel gübreleme istekleri, 

Gübre fiyatları, 

Çevre koşulları, 

İstenilen çim kalitesi, 

İstenilen sürgün sıklığı, 

Çim alanlarının kullanım şartları, 

Toprağın fiziki durumu, 

Uygulanan kültürel sistemler. 



Toprak yüzeyine gübre serpilmesinde üniform dağıtıma önem verilmelidir. 
Özellikle azot atılan yerlerde boylanma, kardeşlenme veya koyu yeşil renk 
değişimi görülür. Bazen aşırı azotlu gübreleme bitkilerin yanmasına ve 
kurumasına yol açar. 

Gübreler daima çim alanın kuru, yağışın olmadığı günlerde yapılmalıdır. 
Çim örtüsü yaş iken gübre atılması halinde gübreler yapraklara yapışır ve zarar 
verir. Kuru çim örtüsüne atılan gübreler kolayca toprak yüzeyine ulaşır. 



Gübreleme sonrasında mutlaka sulama yapılmalıdır. 
Küçük alanlarda gübreler elle üniform bir şekilde dağıtılabilir. 

Elle gübre atımında zaman ve emek kaybı çok fazladır. Geniş alanlarda 
gübrelerin elle atımı zaman alıcıdır. Bu alanlarda çok değişik serpici, yayıcı 
makinalar kullanılabilir. Bunların birçoğu ucuz ve etkili makinalardır. Bu alet 
ve makinalar, mümkünse çim alanında birbirine dik istikamette giderek 
gübreyi çok daha üniform bir şekilde atabilirler. 



Çim alanlarda yabancı otlar 
renk, 
büyüme şekli, 
yaprak boyutları ve 
çiçekleriyle kolayca farkedilir. 

Özellikle geniş yapraklı yabancı otlar çim alanlarda çok belirgindir. 
Yabancı otların rengi normal çim alanlardan daha farklıdır. 

Çim alanlarda yabancı otlar 
renk, 
büyüme şekli, 
yaprak boyutları ve 
çiçekleriyle kolayca farkedilir. 

Özellikle geniş yapraklı yabancı otlar çim alanlarda çok belirgindir. 
Yabancı otların rengi normal çim alanlardan daha farklıdır. 

YABANCI OT KONTROLÜYABANCI OT KONTROLÜ



İyi gübrelenmiş bir çim alanı koyu yeşil renktedir. Buna karşılık geniş 
yapraklı otlar açık yeşil veya sarımtrak renkleriyle kolayca farkedilir. 

Buğdaygiller familyasına bağlı yabancı otların belirlenmesi biraz daha 
zordur. Ancak yaprak formu ve boyutları ile büyüme şekli yönünden çim 
alanlarda kolayca ayrılır. 

Örneğin çok ince yapıdaki bir çim alanında, kamışsı yumak veya 
domuz ayrığı gibi kalın yapraklı, kaba türler hızlı büyümesi ve yumaklar 
halinde gelişmesiyle kolaylıkla farkedilir.

İyi gübrelenmiş bir çim alanı koyu yeşil renktedir. Buna karşılık geniş 
yapraklı otlar açık yeşil veya sarımtrak renkleriyle kolayca farkedilir. 

Buğdaygiller familyasına bağlı yabancı otların belirlenmesi biraz daha 
zordur. Ancak yaprak formu ve boyutları ile büyüme şekli yönünden çim 
alanlarda kolayca ayrılır. 

Örneğin çok ince yapıdaki bir çim alanında, kamışsı yumak veya 
domuz ayrığı gibi kalın yapraklı, kaba türler hızlı büyümesi ve yumaklar 
halinde gelişmesiyle kolaylıkla farkedilir.















Çim alanlarda yosun, liken ve algler bazı şartlarda sorun olabilirler. 
Yosunlar genellikle gölge ve fakir topraklarda görülür. Çim alanlarda 
görülen yosunlar 3 grupta toplanır. 

Eğrelti şeklinde büyüyen Hypnum ve Eurhynchium türleridir. 
Asit topraklarda Ceratodon ve Bryum türü yosunlar sorundur. 
Kurak bölgelerdeki çim alanlarda gelişen Polytrichum türleridir. 

Çim alanlarda her yosun türü belirli bir alanda gelişir. Örneğin nemli 
çim alanlarında birinci ve ikinci grup, kurak bölgelerde üçüncü grup 
yosunlar hakimdir. 

Çim alanlarda yosun, liken ve algler bazı şartlarda sorun olabilirler. 
Yosunlar genellikle gölge ve fakir topraklarda görülür. Çim alanlarda 
görülen yosunlar 3 grupta toplanır. 

Eğrelti şeklinde büyüyen Hypnum ve Eurhynchium türleridir. 
Asit topraklarda Ceratodon ve Bryum türü yosunlar sorundur. 
Kurak bölgelerdeki çim alanlarda gelişen Polytrichum türleridir. 

Çim alanlarda her yosun türü belirli bir alanda gelişir. Örneğin nemli 
çim alanlarında birinci ve ikinci grup, kurak bölgelerde üçüncü grup 
yosunlar hakimdir. 

YOSUN, LİKEN VE ALGLERLE MÜCADELEYOSUN, LİKEN VE ALGLERLE MÜCADELE





Yosunlarla mücadelede ilk adım gelişmeye neden olan faktörlerin ortadan 

kaldırılmasıdır. Drenaj ve uygun gübreleme etkilidir.

Kültürel yöntemlerle birlikte kimyasal mücadele etkilidir. 

Demirsülfatlı ilaçlar yosun mücadelesinde etkilidir.

100 m2 alana 1,5 kg amonyum sülfat ile 2 kg demir sülfat karışımı uygundur.

İnce kumla karıştırılıp serpilir.

Daha sonra solan yosunlar ince dişli tırmıklarla toplanıp atılır.



Çim bitkileri susuzluğa dayanıklı değildir. Çoğu serin iklim çim bitkisi, 
düzenli yağış alan, hava nisbi nemi yüksek, hava sıcaklığının 15-20 oC 
olduğu alanlarda iyi gelişir. 

Sıcak iklim çim türlerinde kurağa dayanıklılık biraz daha yüksek 
olmakla birlikte, 25-30 oC hava sıcaklığına ek olarak düzenli yağış iyi bir 
çim örtüsü için gereklidir. 

SULAMASULAMA



Bölgenin toplam yağışı kadar, dağılışı da çim örtüsü için önemlidir. 
Dağılışın çok düzenli, yaz yağışlarının hakim olduğu Kuzey Avrupa 
ülkelerinde, sulama yapılmamasına karşın çok kaliteli çim örtüsü gelişir. 
Yağışı düşük ve düzensiz olan bölgelerde çim alanların ekimi ve kaliteli 
bir çim örtüsünün tesisi çok güçtür. 

Ekimden sonra iyi bir çıkış sağlansa bile kuraklıktan tüm bitkiler 
zarar görür. Yıllık yağışı yüksek ancak dağılışı düzensiz olan bölgelerde 
bile çim alanlar kuraklıktan etkilenir. Bu bölgelerde yağışlı ilkbahar-
sonbahar dönemlerinde gelişen çim örtüsü, yaz aylarında sararır ve 
kurur. 





Biçim, çim alanların en önde gelen bakım işlemlerinden birisidir. İyi bir çim 
örtüsü, güzel bir yeşil alan için biçimin düzgün yapılması gerekir. Biçim esas 
olarak uzayan yaprak veya sürgün uçlarının kesilmesi işlemidir. 

Düzenli biçimin, çim alanlarda bir dizi olumlu etkileri bulunur. Örneğin düzenli 
biçilen çim alanlarda köksap ve sülük gelişimi hızlanır. Kardeşlenmenin artması 
nedeniyle bitki örtüsü sıklaşır. İyi görünüşlü bir çim örtüsü meydana gelir. Biçim 
yapılmayan alanlarda bitkiler hızla boylanır. Çim kalitesi düşer. 

İyi bir çim örtüsü elde etmek için 
biçim zamanı, 
biçim yüksekliği, 
biçim sıklığı gibi bir dizi kriterin göz önüne alınması gerekir. 

BİÇİM BİÇİM 







ÇİM BİÇME MAKİNALARI
 
• YATAY BIÇAKLI ( ROTARY ) ÇİM KESME MAKİNELERİ

• SİLİNDİR BIÇAKLI ( REEL ) ÇİM KESME MAKİNELERİ
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• YATAY BIÇAKLI ( ROTARY ) ÇİM KESME MAKİNELERİ

Yatay bıçakların darbeli vuruşlarla çim kesimini yapan makinelerdir. 
Daha çok park alanları , bahçe ve küçük çim alanları için kullanılan çim kesim makine tipidir. 
Bu makinaların çim kesim yükseklikleri makine üzerinden tekere göre ayarlanırlar. 
Dolayısıyla çim kesimi yapılan alanlarda zemin düzgün değil ise yüksek alanları derinden 
alçak alanları yüzeyden az kesmesine sebep olur.

Derin kesilen çim alanlar sararır ve kötü görünüme sebep olurlar. 
Çim alanlarının düzgün kusursuz olması kesim ve bakım uygulamalarının başarılı 
yürütülmesindeki en büyük faktördür.

Düzenli olarak makine bıçakları bilenmeli ve değiştirilmelidir. 

• YATAY BIÇAKLI ( ROTARY ) ÇİM KESME MAKİNELERİ
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• SİLİNDİR BIÇAKLI ( REEL ) ÇİM KESME MAKİNELERİ
 

Silindir bıçaklı çim kesim makinelerinin çalışma prensibi , alt bıçak ve örgü bıçaklarının 
birbirleri ile temas etmesi ile çim kesmesidir. 
Silindir bıçaklı çim kesim makineleri çime darbesiz zarar vermeden kesim yapar.
Dolayısıyla profesyonel spor çim alanlarında silindir bıçaklı kesim makineleri kullanılır.
Bu makinalar çim kesiminin yanı sıra çime silindir uygulamasından dolayı , çimi makinanın 
gidiş doğrultusunda yatmasını sağlar. 
Futbol sahalarında görmüş olduğumuz açık ve koyu yeşil çim desenleri , farklı yönlerde 
kesim yapılmasından kaynaklanmaktadır. 
Açık yeşil görünen alanlar makinanın gidiş istikameti , 
koyu yeşil alanlar ise makinanın dönüş istikametidir.

Silindir bıçaklı çim kesim makinalarında düzenli olarak bilenmesi ve gerektiğinde bıçaklar 
değiştirilmeli.
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Kumlama esas olarak iyi kalitede toprak, kum ve organik madde 
karışımının çim örtüsü üzerine serilmesi işlemidir. Bu amaçla 

kaliteli kumlu toprak, 
saf kum veya 
toprak + kum + organik madde karışımları kullanılabilir. 

Kumlama mutlak gerekli olan bir işlem değildir. Çoğu çim alanında 
kumlama işlemi yapılmadan normal gelişme sağlanabilir. 

Ancak kaliteli çim istenilen veya spor alanlarında kumlama bitki 
örtüsünün daha iyi gelişmesini sağlar. Örneğin, fakir topraklarda tesis edilen 
çim örtüsüne, çok kaliteli tınlı toprağın serilmesi toprak kalitesini düzeltir. Çim 
örtüsü daha iyi gelişmeye başlar. 

Aynı şekilde çim yüzeyinin bozulduğu alanlarda düzeltim amacıyla 
kumlamaya başvurulur. 

Kumlama esas olarak iyi kalitede toprak, kum ve organik madde 
karışımının çim örtüsü üzerine serilmesi işlemidir. Bu amaçla 

kaliteli kumlu toprak, 
saf kum veya 
toprak + kum + organik madde karışımları kullanılabilir. 

Kumlama mutlak gerekli olan bir işlem değildir. Çoğu çim alanında 
kumlama işlemi yapılmadan normal gelişme sağlanabilir. 

Ancak kaliteli çim istenilen veya spor alanlarında kumlama bitki 
örtüsünün daha iyi gelişmesini sağlar. Örneğin, fakir topraklarda tesis edilen 
çim örtüsüne, çok kaliteli tınlı toprağın serilmesi toprak kalitesini düzeltir. Çim 
örtüsü daha iyi gelişmeye başlar. 

Aynı şekilde çim yüzeyinin bozulduğu alanlarda düzeltim amacıyla 
kumlamaya başvurulur. 

KUMLAMAKUMLAMA







Kış sporlarının yapıldığı alanlarda tahrip bozulmuş bölümlere kum 
veya benzeri materyal serilerek dolması sağlanır. Doldurulan alanlara 
uygun karışım tohumları atılarak bozuk alanlar onarılır. Çok kuvvetli 
sülüklerle gelişen sülüklü tavusotu (Agrostis stolonifera) gibi türlerde 
kumlama düzgün gelişmeyi ve köklenmenin daha iyi olmasını sağlar. 

Özellikle yaşlı çim alanlarında tüm sülükler birbirine girdiği için düzgün 
bir çim düzeyi oluşmaz. Yaşlı sülüklerin kesilmesi ve yüzeyin 
temizlenmesinden sonra kumlama yapılması halinde kökler daha iyi gelişir, 
genç bir çim örtüsü oluşur.

Kış sporlarının yapıldığı alanlarda tahrip bozulmuş bölümlere kum 
veya benzeri materyal serilerek dolması sağlanır. Doldurulan alanlara 
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kumlama düzgün gelişmeyi ve köklenmenin daha iyi olmasını sağlar. 

Özellikle yaşlı çim alanlarında tüm sülükler birbirine girdiği için düzgün 
bir çim düzeyi oluşmaz. Yaşlı sülüklerin kesilmesi ve yüzeyin 
temizlenmesinden sonra kumlama yapılması halinde kökler daha iyi gelişir, 
genç bir çim örtüsü oluşur.



Çim alanlarda silindir geçirme işlemi oldukça sık yapılan bir uygulamadır. 
Özellikle kış donlarının fazla olduğu alanlarda erken ilkbaharda silindirleme 
yapılarak kabaran toprak yerine oturtulur. 

Silindirleme pürüzsüz, düzgün bir yüzey meydana getirme amacıyla yaygın 
olarak kullanılan bir işlemdir. 

Değişik zararlıların örneğin solucan, köstebek, karınca, veya değişik 
hayvanların meydana getirdiği kabarcıkların ortadan kalkmasında da önemli rol 
oynar. 
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SİLİNDİRLEME 
(BASTIRMA) 

SİLİNDİRLEME 
(BASTIRMA) 



Kumlu topraklarda yapılan silindirleme bitkilerin toprakla temasını 
sağlaması nedeniyle kardeşlenmeyi teşvik eder ve sık bir bitki örtüsü 
meydana getirir. 

Silindirleme yapılacak alanlarda toprağın çok hafif nemli olması yeterlidir. 
Ağır ve yaş topraklarda yapılan silindirleme olumsuz sonuçlar doğurur. 

Ayrıca silindir ağırlığının gereğinden fazla olmamasına özen 
gösterilmelidir. Ağır silindirler toprağı sıkıştırır ve olumsuz etkiler yaratır. 

Çok hafif bünyeli topraklarda biçimden sonra 50 kg ağırlığındaki 
silindirlerin geçirilmesi iyi çim örtüsü için yeterlidir. Daha sonra gelişmiş çim 
örtüsünde 100-150 kg ağırlığındaki silindirler kullanılabilir. Çok ağır silindirler 
toprağın sıkışmasına ve drenaj sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. 

Kumlu topraklarda yapılan silindirleme bitkilerin toprakla temasını 
sağlaması nedeniyle kardeşlenmeyi teşvik eder ve sık bir bitki örtüsü 
meydana getirir. 

Silindirleme yapılacak alanlarda toprağın çok hafif nemli olması yeterlidir. 
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Çim bitkileri kolay havalanabilen topraklardan hoşlanır. Bu topraklarda bitkiler 
normal gelişimini sürdürür. Kök, sülük ve köksaplar iyi gelişir. Kumlu topraklarda 
doğal havalanma çok iyidir. 

Tınlı, tınlı-kumlu topraklarda havalanma biraz daha zayıf olmakla birlikte, bitki 
normal gelişimini sürdürür. Bu topraklarda yeterli miktarda ilave edilen organik 
madde havalanmayı olumlu yönde etkiler. 

Çim bitkileri kolay havalanabilen topraklardan hoşlanır. Bu topraklarda bitkiler 
normal gelişimini sürdürür. Kök, sülük ve köksaplar iyi gelişir. Kumlu topraklarda 
doğal havalanma çok iyidir. 

Tınlı, tınlı-kumlu topraklarda havalanma biraz daha zayıf olmakla birlikte, bitki 
normal gelişimini sürdürür. Bu topraklarda yeterli miktarda ilave edilen organik 
madde havalanmayı olumlu yönde etkiler. 

HAVALANDIRMAHAVALANDIRMA



Kumlu ve organik maddece zengin tınlı topraklarda ise havalanma ile 
herhangi bir soruna rastlanmaz.
 
Ağır topraklarda 
basılma, çiğnenme ve kötü drenaj koşullar altında toprak kolayca sıkışır. 
Toprak ile hava arasındaki gaz alış verişi azalır. 
Bu şartlarda çim bitkilerinde zayıflama başlar. 
Kökler yüzlek gelişir. 
Köksap, sülük gelişimi yavaşlar. 
Bazen bitkilerde sararma ve renk değişimi görülür. 
Bu topraklarda havalandırma yapılmadan normal çim gelişimi 
sürdürülemez. 
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Toprak ile hava arasındaki gaz alış verişi azalır. 
Bu şartlarda çim bitkilerinde zayıflama başlar. 
Kökler yüzlek gelişir. 
Köksap, sülük gelişimi yavaşlar. 
Bazen bitkilerde sararma ve renk değişimi görülür. 
Bu topraklarda havalandırma yapılmadan normal çim gelişimi 
sürdürülemez. 



Çim alanlarda çok değişik hastalık ve zararlı görülebilir. Özellikle yağışlı, 
nispi nemi yüksek, toprak ve drenaj sorunları bulunan alanlarda yaprak ve sap 
hastalıkları çok yaygındır.Yurdumuzda çim alanlarında görülen hastalıklar 
konusunda fazla bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle aşağıda sadece Avrupa 
ve Kuzey Amerika ülkelerinde sıkça rastlanılan hastalıklar özetlenmiştir. 

Çim Hastalıklarını Önleme Yöntemleri
Çim hastalıklarının yayılmasından sonra ilaçla mücadele zor çoğunlukla 

ekonomik değildir. Bu nedenle çim hastalıklarının gelişiminden önce, değişik 
kültürel yöntemlerle hastalığın gelişmesi ve yayılmasını önlemek daha uygundur. 

Ekim öncesinde temiz tohum, vejetatif parça, alet-ekipman kullanılması, 
toprak veya harçların sterilize edilmesi çoğu hastalığın gelişmesini önler. Bu 
önlemler özellikle topraktan geçen hastalıklara karşı etkilidir. 

HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELEHASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE



Zararlılar 
Bazı alanlarda karıncalar ile danaburnu, solucan gibi toprakaltı zararlıları 
çıkış öncesi ve sonrasında önemli olabilir. Özellikle geç ilkbahar 
ekimlerinde karıncaların tohumları bir yerde toplamaları nedeniyle küme 
halinde çıkışlara ve yer yer boşluklara yol açar. Karıncalar ile Propoxur, 
Diazinon, Pirimiphos methyl, Phoxim bileşimli herhangi bir ilaç ile 
mücadele yapılır. Danaburnu zararı görülen yerlerde ise Endosülfan 
bileşimi i bir ilaç ile zehirli yem hazırlanır. Solucanlar için En dosülfan, 
Chlorpyrifos-ethyl veya Trichlorphon bileşimli ilaçlar ile hazırlanmış 
eriyikler sulama suyu olarak kullanılır. 







YIPRANMIŞ ÇİM ÖRTÜSÜNÜN YENİLENMESİ 

Çim örtüsünün doğal yaşlanması veya kötü kullanılması sonucunda 
seyrekleşme veya yer yer boşluklar oluşur. Yabancı otların fazla gelişmesi 
nedeniyle çim alanının görünüşü tümüyle kaybettiği görülür. Bu alanların 
büyük masraflarla yeniden ekilme yerine, bazı yöntemlerle yenilenmesi yolu 
tercih edilir. 

Genel bir kural olarak çim alanının %50 den fazlasının iyi kalitede çim 
bitkileri ile kaplı olması halinde çim alanının yenilenmesi yolu önerilir. 

Kültürel işlemler uygulanır.
•Yabancı ot mücadelesi
•Ölü ve kaba bitki materyallerinin toplanması
•Havalandırma
•Gübreleme
•Ekim
•Kumlama
•Merdane çekme
•Sulama



ORGANİK ARTIKLARIN TOPLANMASI

Yaprağını döken ağaçların altında kurulan çim alanlarda kuru yaprak ve dal 
parçaları sorun yaratabilir. Sadece görünüm açısından değil uzun süre yeşil 
bitkiler üzerinde kalan yapraklar fotosentezi olumsuz yönde etkiler. Uzun süre 
kuru yaprak yığınları altında kalan çim bitkilerinde sararmalar görülür. 

Sonbaharda çim alana dökülen yapraklar 45° açılı tırmık veya metal tarak 
süpürgeler ile toplanabilir. Geniş alanlarda vakum terti batlı süpürme makinaları 
bu amaçla kullanılır.



Sararan çim yaprakları ve kardeşler çim alanlarında renk bozulmalarına 
neden olur. Ayrıca kuru artıklar çoğu hastalığın kaynağıdır. Bu artıklar tırmıklarla 
veya değişik süpürme makinaları ile toplanabilir.





  



    

       

ÇİM ALAN 
ZARARLILARI 

MÜCADELE İŞLEMLERİ
 

 



    

A)Yabancı Ot Mücadelesi
 

1.Geniş yapraklı yabancı ot mücadelesi

2.Dar yapraklı yabancı ot mücadelesi

3.Trifolium (üçgül)mücadelesi

4.Ayrık otu mücadelesi



    

1.Geniş yapraklı yabancı ot mücadelesi :

   Alanda bulunan geniş yapraklı yabancı otlar için
   bitkinin biçime kadar olan zamanda ot ilacı   

kullanılması tavsiye edilmez çünkü alanda çıkan 
geniş yapraklı yabancı otların büyük bir kısmı 1-2

    biçim sonra alandan yok olurlar. Birkaç biçim sonra 
alanı terk etmeyen geniş yapraklı yabancı otlar için 
2-4 diamin grubu ilaçların kullanılmasında yarar 
vardır.

   



    

2.Dar yapraklı yabancı ot mücadelesi :

   Çim alanlarda kontrolü ve yok edilmesi problemli 
olan yabancı ot grubudur.Çim alanlarında kullanılan 
tohumlar dar yapraklı grubunda olduğundan,dar 
yapraklı bitkilerde seçici olan yabancı ot ilaçlarının 
kullanmamızda fayda vardır.Fakat bu grup ilaçlar  
karışım içinde bulunan bazı tohumlara (Poa 
pratensis vb.)  büyük zararlar verebilir.Bu yüzden 
fiziksel mücadele yapılmasında yarar vardır.



    

3.Trifolium (Üçgül) mücadelesi: 

Çim alanlarda bol miktarda bulunan yayılıcı  yabancı 
bitkidir.Alandan tamamen uzaklaştırılması 
gerekmektedir.

Üçgül için trı-ısopropandamın+pıcloram etkin maddeli 
ilaçlar kullanılmalıdır. 

Dönüme125cc kullanılmalıdır.Uygulama yapıldığında 
24 saat su değmemelidir.



    

4.Cynodon (Ayrık otu) mücadelesi :

Çim alanlarda en fazla problem yaratan  yabancı 
otdur. Kimyasal mücadelede kullanılabilecek yabancı 
ot ilacı bulunmamaktadır. En iyi mücadele yöntemi 
fiziksel mücadeledir.Yayılıcı yabancı ot grubunda 
olduğu için alandan tamamen uzaklaştırılması 
gerekmektedir. Genç çim bitkileri ayrık ile iyi 
mücadele ettiğinden dolayı ayrık  temizliğinden sonra 
ara ekim yapılması faydalıdır.
En iyi ayrıkla mücadele dönemi ayrığın gelişmesini 
durdurduğu dönemlerdir.(Ekim-Kasım ya da Mart- 
Nisan)



    

B) Zararlı Canlı Mücadelesi

1.Kemirgen zararlısı mücadelesi (fare,köstebek 
vb.)

2.Danaburnu zararlısı mücadelesi

3.Böcek ve toprak altı zararlı kurt mücadelesi

4.Sinek mücadelesi

5.***İnsan zararı ile mücadele



    

1.Kemirgen zararlısı mücadelesi (fare,köstebek 
vb.) 

Ekili olan alanlara toprak altından kökleri keserek ve 
mevcut alanda toprağı kaldırarak zarar verirler. Eğer 
önlem alınmazsa alana çok zarar verirler.

En iyi mücadele yöntemi Endosülfan grubu ilaçların 
kullanılmasıdır.



    

2.Danaburnu zararlısı mücadelesi

Çim alanlarda köklere ve genç bitkilere çok fazla 
zarar veren bir canlıdır.En fazla geceleri aktiftir. 

Özellikle hayvan gübresi kokusuna çok gelirler.
Endosülfan grubu ilaçlarla zehirli yemler 
hazırlanabilir.
Karışımı: Endosülfan grubu ilaç      100gr
                      Kepek             10kg
                       Şeker            500gr
Hazırlanan zehirli yemler alana serilerek mücadele 
yapılır.



    

3.Böcek ve Toprak altı zararlı kurt mücadelesi 

Çim alanlara  zarar veren böceklerden bazıları 
şunlardır.

Karıncalar: Özellikle ilk ekimde alanda bulunan 
tohumlara taşıma yoluyla zarar verirler. 
Endosülfan grubu ilaçları ekimden önce 
tohumlara karıştırarak karınca zararı önlenebilir.



    

Toprak altı zararlı kurtlar:

Telkurtları,Bozkurtlar vb.Özellikle toprak altında 
bulunan köklere zarar verirler. Bitkilerde lokal 
olarak yapraklar açık yeşil sarıya dönüşmekte ve 
bitki kurumaktadır.

Etkin maddesi 

Deltamethrin,Carbaryl,Endosülfan,Carbosülfan, 
Malathion olan insektisitler kullanılmalıdır.



    

4.Sinek mücadelesi

Özellikle futbol sahalarında çim alan üzerinde bulunan 
sinekler sporculara rahatsızlık vermekte ve 
performanslarını etkilemektedirler.
Bunun için beşeri ilaçlar kullanılmaktadır.İlaç 
kullanırken insan sağlığı ön planda tutulmalıdır.



    

C)Çim Alanlarda Hastalıklar

1.Tifula Yanıklığı (Gri Kar Küfü )

2.Çökerten

3.Pas Hastalıkları

4.Helmintosporyum Yaprak Lekesi

5.Fusaryum Çürüklüğü (Solgunluk 



    

1.Tifula yanıklığı (Kar küfü)

Uzun süre kar altında kalan alanlarda görülebilen bir 
hastalıktır.Kötü drenaj koşulları hastalığı tetikler. 
Başlangıçta yaprak üzerinde küçük açık sarı renkte 
yuvarlak lekeler oluşur.İlerleyen dönemde donuk sarı 
renkli düzensiz yamalar oluşur,daha sonra yamalar 
beyaz-gri renge döner. Önlem alınmazsa bitki ölür. 
Benomyl içerikli fungusitlerin kullanılması  yararlıdır.



    

2.Çökerten (Fusarium,Phytium,Rhizoctonia, 
Drechslera)

Fumigasyon yapılmayan ve drenajı problem olan 
alanlarda ilkbahar sonu ve sıcak yaz ekimlerinde 
önemli bir problemdir .Özellikle taze döneminde bitki 
çok zarar görür. Özellikle fidelerin kök boğazında 
zararlar oluşur,önlem alınmazsa bitki ölür. 

Etkin maddesi Chloronep,Mancozeb içerikli olan 
fungusitler kullanılabilir.



    

3.Pas hastalıkları

Çim alanlarda yaygın olarak görülen bir 
hastalıktır.Yapraklar üzerinde kırmızı,siyah,portakal
renklerinde görünebilirler.Tüm pas türleri nemli 
şartlarda yayılır. Pas görülen alanda biçimin derinden 
yapılması, sulamaya ara verilmesi gerekmektedir.
Kimyasal mücadele yöntemi olarak Benomyl, 
Thiram etkin maddeli fungusitler kullanılmasında
 yarar vardır.



    

4.Helmintosporyum (Yaprak lekesi)

Çim bitkilerinde yaprakta ve saplarda zarar yapar. 
Belirtileri Kahverengi-esmer yaprak lekeleri, alanda 
saman renkli düzensiz bölümler olarak görülür.
Genelde ilkbahar ve sonbahar aylarının nemli ve serin 
dönemlerinde yayılır.
Kimyasal mücadele olarak Thiram ve Captan etkin 
maddeli olan fungusitlerin kullanılması faydalıdır.



  

TEŞEKKÜR EDERİZ
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