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Yeni bir çimenliğin 
kurulumunu görmek için 

tarayın.

Mevcut çimenin bakımını 
nasıl yapacağınızı görmek 

için tarayın.

Aşınmaya dayanıklı, kurağa dayanıklı veya belki de 
yavaş büyüyen, sık çimenler gibi mükemmel bir 
çimen elde etmek istiyorsanız, Turfline® çeşitleri 
içinde ihtiyaçlarınıza tam anlamıyla uyan bir karışım 
bulacaksınız. Yüksek standartlara sahip Turfline® çim 
kalitesi ve görüntüsü, yeniliklerin ve her bir karışımın 
dikkatlice geliştirilmesinin bir sonucudur.

DLF çim tohumu bölgesel iklim koşulları altında 
kanıtlanmış ve test edilmiştir ve en yüksek 
Avrupa kalite standardı sertifikasına sahiptir.

Kısa biçme
İlk adım çimenin dikkatlice biçilmesidir. Çimlerin nemli 
olmadığı bir zamanı seçin. Biçtikten sonra kırpılmış otları 
toplayın ve çimenliğin üzerinden uzaklaştırın.

Tırmıklamak
Çimdeki kurumuş yaprakları ve dal parçalarını
kaldırmak ve çimi diğerlerinden ayırmak için tırmıkla
ayrıştırılır. Bu sayede çimin güneşten daha iyi
faydalanması sağlanır.

Tohum Ekimi
Uygun bir Turfline® karışımı seçin. Ara ekim için Grass Fix 
iyi bir tercihdir. İki yönlü ekim daha gür görüntü sağlar.

Çimenleri beslemek
N, P ve K içeren kaliteli bir gübre ile çimeni besleyin. 
İlkbaharda yüksek oranda azot ve sonbaharda düşük 
oranda azot.

Üzerine Çim Ekimi (Overseeding)
Çimlendirmeyi en üst seviyeye çıkarmak ve gübrenin 
toprağa daha iyi karışmasını sağlamak için tohum atılan 
yeri tırmıkla karıştırın. Mümkünse üzerinden hafiifce 
silindir geçirerek tohum yatağını sıkıştırın.

Çim Sulaması
Tohum yatağının sürekli nemli kaldığından emin olun. 
Çimlenmeden sonra sulamayı azaltın. Daha derin bir kök 
yapısı için bir kerede 30 - 40 mm arası bir oranda sulama 
yapın.

Çimlerin Biçilmesi
lk biçim 6-8 cm ‘den kısa olmamalıdır. Hafifçe kırpın 
ve kesim uzunluğunu sonraki kesimlerde ideal kesim 
yüksekliği olan 3-4 cm e kadar indirin.

Mevcut çim alanların iyileştirilmesi
Kullanıcı Kılavuzu
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THE SECRET TO A GREEN LAWN

Yeni bir çimenliğin oluşturulması

Quick Action®  
Quick Action®, 3˚C’ye kadar düşük toprak sıcaklıklarında 
dahi hızlı ve güçlü bir yapılanma sağlayan gelişmiş bir 
çimdir. Aşınmaya ve kuraklığa daha fazla dayanıklıdır ve 
yüksek hastalık direncine sahiptir. Quick Action® yalnızca 
DLF’den temin edilebilir.Ekim ipuçları

Tüm karışımlar için ekim oranı yaklaşık 1 kg /30-40 m2.dir. En iyi sonucu elde etmek 
için karışımları erken ilkbaharda, yaz sonunda ya da erken sonbaharda ekin.

SeedBooster®
Yeni süper etkili tohum kaplaması. SeedBooster® yabani 
otları değil, tohumu besler - hızlı bir yapılanma için 1 
numaralı gübredir. Kaplama, her bir tohumun ağırlığını 
artırarak daha iyi bir tohum-toprak etkileşimi sağlar ve ekimi 
daha kolay bir hale getirir. SeedBooster® yalnızca DLF’den 
temin edilebilir.
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Sulamak
Kurak zamanlarda, ince uçlu bir spreyle sulayarak tohum yatağını 
nemli tutun.

Ekim derinliği
Çimlendirmenin ve yapılanmanın sağlanması için en iyi ekim 
derinliği 1 cm. dir.

Çimenleri biçmek
İlk biçme 6-8 cm’den daha kısa olmamalıdır. Hafifçe kırpın ve 
bıçak boylarını yavaş yavaş ideal kesim yüksekliği olan 3-4 cm ‘e 
kadar indirin.

DOĞRU K ARIŞIMI SEÇİN

ÇIM SEÇIMI SÜS ÇİMENİ
OYUN ALANLARI 

İÇİN
GÖLGEDE

KURAĞA 
DAYANIKLI 

ONARILMIŞ
AZ GÜBRE 

KULLANIMI
AZ BAKIM 
İHTİYACI

HIZLI TESİS 
OLMA

SPORT           

ORNAMENTAL             

SUNSHINE            

ECO LAWN           

WATER LESS          

TURBO              

SHADOW             

KIDS LAWN               

GRASS FIX             

MINI                  

MICROCLOVER           

Zemini hazırlamak
Kazarak veya bir rotovatör yardımıyla zemini hazırlayın.  
Gerekiyorsa zemini düzleştirin. Tohum yatağı ne kadar iyi 
hazırlanırsa çimen o kadar iyi olur. İyi bir drenaj önemlidir ve derin 
bir şekilde kazmak drenaja yardımcı olacaktır.

Zemini tırmıklamak
Zemini tırmıklayın. Toprağı silindirle ezin veya ayağınızla 
çiğneyin. Daha sonra tekrar tırmıklayın. En sonunda, yapılanma 
ve kök gelişimini canlandırmak için gübre ekleyin ve tırmıklayın.

Tohumun üstünü kaplamak
Tohumun üstünü kapatmak için toprağı tekrar tırmıklayın. Kumlu 
topraklarda tırmıkladıktan sonra toprağı silindirle ezin.

Tohumu ekimi
Turfline® çeşitlerinden bir karışım seçin. Karışımlar, ilkbahardan 
sonbahar başlarına kadar herhangi bir zamanda ekilebilir. Eşit bir 
dağılım için iki tarafa da ekin.

Kullanılması en çok tavsiye edilen karışım =    

THE SECRET TO A GREEN LAWN

THE SECRET TO A GREEN LAWN

THE SECRET TO A GREEN LAWN


