


ÇİM ALAN TESİSİ

ÇİM BİTKİSİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

Çim; yumak gövde şekilli, yere çok yakın, 
toprağı sıkı bir biçimde kavrayan ve örten bit-
kilerdir. 

Homojen bir görünüşe sahip olup, sürekli 
biçilerek kısa tutulan, suni şekilde tesis edilmiş 
yeşil saha yüzeylerini oluşturur.
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Günlük hayatta kullanımına büyük ölçüde ihtiyaç duyduğumuz çim alanların faydaları ise 
kısaca şu şekildedir:

• Hava kirliliğini önler ve hava kalitesini yükselterek, nefes almayı kolaylaştırır.

• Toprak yüzeyini kaplayarak rüzgar ve yağış nedeniyle oluşacak erozyonu önler. Ortamın 
nem ve sıcaklığını dengede tutar. 

• Sporcuların ve kullanıcıların sakatlanmasını önler.

• Yağışlarla gelen suyun hızını yavaşlatarak, verimli bir şekilde toprağa süzülmesini sağlar.

• Çim alanlar; yapısalları ön plana çıkararak, mekanlara değer kazandırır. Ev ve binalarımızın 
değerini artırır.

• Çim alanlar; görüntü kirliliğini önleyerek insanlara huzur verirken, rekreasyon ihtiyaçlarını 
da karşılar. 

• Beton binaların, metal aksamlarının soğuk görünümünü yumuşatır.

• Gürültüyü ortalama %25 seviyesinde azaltırlar.

• Uygulandığı alandaki toprak kalitesini artırır.
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Dış Yapısal Özellikleri            Yaşam Formu Özellikleri

1. Kök ve kökboğazı                    1. Yumak

2. Sap (Gövde)                              2. Rizom

3. Yaprak                3. Stolon

ÇİM BİTKİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Çim bitkilerinin tek yıllık, iki yıllık ve çok yıllık olmak üzere çeşitleri vardır. 

Tek yıllık ve iki yıllık çimler çok yıllık çimlere göre;

    • Daha uzun boylu,

    • Gövdeleri dik,

    • Genç sürgünlerin yaprak ayaları katlanmamış,

    • Başakçık topluluğu daha uzun boyludur.
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ÇİM ALANLARIN YAPIMINDA KULLANILAN TÜRLER

Çim alanlarda kullanılan  bitkiler 3 grupta toplanırlar. Bunlar;

  1. Buğdaygiller

 • Agrostis (Tavusotları)

 • Festuca (Yumaklar)

 • Poa (Salkımlar)

 • Lolium (Çimler)

   2. Baklagiller

   3. Diğer familyalar

Buğdaygil çim bitkileri de optimum büyüme ve gelişme sıcaklığı istekleri yönünden iki 
ana gruba ayrılırlar.

1. Serin İklim Çim Bitkileri

 • Agrostis canina (Kahverengi Tavus Otu)

 • Agrostis tenuis (Narin Tavus Otu)

 • Festuca rubra (Kırmızı Yumak)

 • Festuca ovina (Koyun Yumağı)

 • Lolium perenne (İngiliz Çimi)

 • Poa pratensis (Çayır Salkım Otu)

2. Sıcak İklim Çim Bitkileri

 • Cynodon dactylon (Bermuda Çimi / Köpek Dişi Ayrığı)

 • Pennisetum purpureum (Uganda Çimi)
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ÇİM BİTKİLERİNİN KULLANIM ALANLARI

  • Oyun alanları (Hokey, Tenis, Rugby, Çim Topu vs.)

  • Yarış atı padokları

  • Futbol ve golf sahaları

  • Park ve bahçeler 

  • Yol kenarları, şevler

  • Bitki örtüsü bozuk ve seyrek alanlar

  • Çatı bahçeleri ve balkonlar
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KULLANILACAK TOHUM MİKTARI VE ÇİM TOHUMU KARIŞIMLARI

Çim alan tesis edilirken, her kullanım alanı için farklı özelliklerdeki, en az 4 farklı türün karışımı 
kullanılır. Bazı türlerin soğuğa veya sıcağa, bazı türlerin basılmaya ve kısa biçimlere dayanıklı iken 
bazı türlerin de tuza toleranslı olması gibi özellikleri bulunmaktadır ve çim alan oluşturulurken 
bunlara dikkat edilmelidir. 

Ankara İçin Karışım Örnekleri

Spor Alanları İçin Karışım Örneği
%40 Lolium perenne 
%10 Festuca rubra rubra
%10 Festuca rubra trichophylla
%15 Festuca rubra commutata
%25 Poa pratensis

%40 Lolium perenne 

%30 Festuca rubra rubra 

%20 Festuca rubra commutata 

%10 Poa pratensis 

%60 Festuca arundinacea 

%20 Lolium perenne sp.

%10 Lolium perenne

%10 Festuca rubra rubra

Sahil Bölgeleri İçin Karışım Örneği
%25 Lolium perenne
%10 Festuca rubra rubra
%55 Festuca rubra arundinaceae
%10 Festuca rubra commutata
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Tohum miktarı hesaplanırken 1 m²lik alana;

 • 30 ile 40 gr atılabiliyorken, tavsiye edilen 60 gr çim tohumunun kullanılmasıdır.

 • Çim tohumlarının çimlenme kabiliyeti az ise daha fazla kullanılabilir.

Birim alanda 60 gr çim tohumu tavsiye edilmesinin sebebi, olası dış etmenlerden dolayı 
(yoğun yağış veya sulama, böcekler veya kuşlar) meydana gelen kayıpları göz önünde tutmaktır.

Birim alanda gereğinden fazla çim tohumu kullanırsak; tohumlar arasında rekabet olur 
ve birbirlerinin ışık almasını engellerler. Bundan ötürü o noktada nem oranı artar ve hastalık 
etmenlerinin etkisiyle çimde yanmalar başlayarak çim ortadan kaybolur.

   

Çim tohumunu seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

 • Tohumların sertifikalı olmasına,

 • Yeni tarihli olmasına,

 • Çimlenme yüzdesinin %90 ve üzeri olmasına dikkat etmemiz gereklidir.

Sahil Bölgeleri İçin Karışım Örneği
%25 Lolium perenne
%10 Festuca rubra rubra
%55 Festuca rubra arundinaceae
%10 Festuca rubra commutata
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  • Çayır veya mera tohumu karışımları buğdaygil ve baklagil bitkilerinin karışımı ile oluşur.

  • Ekim zamanı, sonbahar ve ilkbahar aylarıdır.

  • Ekim ve bakım işlemi çim tohumu gibidir ve dekara 5-6 kg çayır tohumu serpilir.

Çayır karışımında kullanılan baklagil familyasındaki bitki türlerine örnekler:

  • Yonca 

  • Korunga

  • Burçak

  • Yem bezelyesi

  • Çayır üçgülü

  • Ak üçgül

  • Kırmızı üçgül

  • Otlak ayrığı

  • Çayır kelp kuyruğu

  • Çayır salkım otu

Çimlerin her zaman yeşil kalması için düzenli sulama yapılmalıdır ve bu da yoğun su kullanımına 
sebep olmaktadır. Sudan tasarruf etmek, aynı zamanda da çimin homojen görünümü yerine daha 
harmonik ve daha doğal bir görünüm elde etmek istiyorsak çayır tohumu kullanarak çayır alanlar 
oluşturabiliriz.

Ayrıca hayvancılık yapanlar için mera oluşturmada da çayır karışımları kullanılmaktadır. 
Sertifikalı ve yüksek verimli çayır otları çok yıllık yem bitkisi olup uzun ömürlüdür.

ÇAYIR TOHUMU KARIŞIMI
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ÇİM TOHUMU EKİMİ VE BAKIMI

1. Ekim İçin Toprak Hazırlığı

2. Çim Tohumu Ekim Metodu

3. Çim Tohumu İçin Ekim Zamanı

4. Sulama

5. Biçim

6. Gübreleme

7. Yabancı Ot Mücadelesi

8. Hastalık ve Zararlılarla Mücadele

9. Hazır Çim Serme

10. Havalandırma ve Tırmıklama

11. Çim Sahalarda Ay Ay Bakım Takvimi
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1. EKİM İÇİN TOPRAK HAZIRLIĞI

 Çim tohumunun iyi bir kök gelişimi göstermesi ve suyun torakta tutulabilmesi için toprağın 
20-40 cm derinlikte işlenmesi gerekmektedir.

İlk olarak çim uygulanacak yerler yapraklardan, taş ve yabancı otlardan temizlenir. 

     Sert toprak, bel küreği ile belleme işlemi yapılarak yumuşatılır.

Tırmık ile bellenen yerler düzleştirilir, büyük topraklar ezilir.

      Düz bir tahta ile mastarlama ya da silindirleme işlemi yapılır.

*Tesviye işlemi yapılmazsa alanda çukur ve tepecikler oluşur ve alanın çimlendikten sonraki 
dönemlerde bakım işlerini zorlaştırır.
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Çim tohumu serpme işini yağmursuz ve rüzgarsız havada dengeli bir dağılım yapılarak uygu-
lanmalıdır.

Kapak olarak kullanılacak torf tuzlu olmamalı ve bitki besin maddeleriyle takviye edilmiş 
olmalıdır.

2. ÇİM TOHUM EKİM METODU

Hazırlanmış toprak tabakasının üzerine m² ‘ye 60 gr olacak şekilde çim tohumları serpiştirilir. 

Çim tohumlarının üzeri maksimum 2 cm kalınlığında en az bir yıl yanmış, elenmiş hayvansal 
gübre veya torf ile kapatılır.

Tohumların toprakla tam olarak temasını sağlamak için kuru toprak zemini silindirleme işlemi 
ile sıkıştırılır.
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Çim tohumları için ortalama çimlenme sıcaklığı 15-20 °C’dir. Bu sıcaklık değerlerinde çimlenme 
hızlanır ve fideler toprak yüzeyine çıkar.

Kıyı Bölgelerimizde: Şubat – Mayısın ilk yarısı / Eylül – Kasımın ilk yarısı

İç Bölgelerimizde: Martın ilk yarısı – Mayıs / Eylül – Ekim aylarında çim ekimi yapılmaktadır.

4. SULAMA

3. ÇİM TOHUM İÇİN EKİM ZAMANI

Çim tohumları ekildikten hemen sonra sulama işlemine başlanılmalıdır. Yeni ekimlerde 
toprağın üst tabakası 2-3 hafta nemli kalmalıdır ve güneşin etkili olmadığı zamanlarda (sabah 
erken, akşam geç saatlerde) sulama yapılmalıdır.
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Yağmurla sulama,  sulama tekniği için en uygun yöntemdir.

Peki neden yağmurlama sulamayı tercih etmeliyiz?                                           

   • Eğimli alanlarda yüksek randıman sağlar.                                             

   • Her bitki için istenilen miktar su ve sulama süresi karşılanır.

   • Dengeli bir su dağılımı ile sulama randımanı arttırılır.

   • Daha geniş alanlar sulanabilir.                                                                       

   • Bitki stresi en düşük düzeye indirilir.

   • Bakım işleri çok az bir iş gücü ile karşılanabilmektedir.

1 m² çim alanın optimum su ihtiyacı 10 lt /gün’dür ve çim alanın sulaması için sulama süresi, 
toprak yapısına göre değişiklik göstermektedir.

TOPRAK YAPISI SAATTEKİ SU TUTMA 
KAPASİTESİ

2,5-3 CM DERİNLİĞİN 
ISLANMASI İÇİN GEREKEN 

MALZEMELER

Kumlu 5 cm 0,5 saat

Kumlu + organik madde 2,5 cm 1 saat

Organik maddeli 1,5 cm 2 saat

Milli + organik 1,2 cm 2,2 saat

Killi + organik 1 cm 3,3 saat

Killi 0,5 cm 5 saat

5. BİÇİM
Çim alanlarda ilk biçim çok önemlidir. 

Kökler tam gelişmediği için ilk biçimden 
önce ve sonra  alan mutlaka silindirlenmeli 
ve kullanılacak olan biçim aracının bıçakları 
mutlaka keskinleştirilmelidir.

• Her biçimde yaprak yüksekliğinin 1/3 
‘ü biçilmelidir.

• Çimler ortalama 10-12 günde bir 
biçilmeli ve çim köklerinin daha sağlıklı ve 
sağlam gelişimi için biçim yönü her zaman 
aynı olmalıdır. 
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6. GÜBRELEME 

Gübreleme; sürgün ve kök büyümesi, sürgün sıklığı, renk, fotosentez, hastalıklara dayanım, 
kardeşlenme ve bitkinin yenilenme yeteneği için önemlidir.

Çimlerin biçimi sık yapıldığı için gübre ihtiyaçları diğer bitkilerden daha fazladır. Çim alanlarda 
gübreleme yapılırken zamana, çimin çeşidine ve gübrenin atılış şekline dikkat edilmesi gerekmek-
tedir.

• En uygun gübreleme zamanları; erken sonbahar (eylül), erken kış (kasım başı), erken bahar             
(mart-nisan) ve geç bahar (mayıs)’dır. 

• Gübreleme toprak ısısının en düşük olduğu, sabah veya akşamüstü yapılmalıdır.

• Gübre uygulaması ıslak çime yapılmamalıdır. Gübre uygulamasından sonra çimin yanmasını 
önlemek amacıyla, gübrenin toprağa geçmesi için bol sulamak gereklidir.
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7. YABANCI OT MÜCADELESİ

Çim karışımlarında yer alan türlerin dışındaki tüm türler yabancı ot olarak isimlendirilir. Yaban-
cı otlar, çimlerin gelişmesi için gerekli besin maddelerini, nemi ve ışığı kullanarak çimlerin yaşa-
malarını engellemektedir.

Yabancı otları yok etmek için 2-4 Di-amin içerikli ilaçlar kullanılmalıdır. Uygulama rüzgarsız 
havalarda yapılmalı ve alan en az bir gün sulanmamalıdır.

Yabancı otlar ile çeşitli mücadele yöntemleri bulunmaktadır. Bunlar; 
• Koruma Yöntemi ile Mücadele
• Fiziki Mücadele Yöntemi
• Biçme Yöntemi ile Mücadele
• Kimyasal İlaçlar Kullanılarak Mücadele Yöntemi

Çim hastalıklarının yayılmasından sonra ilaçla mücadele zor ve çoğunlukla ekonomik değildir. 
Bu nedenle çim hastalıklarının gelişiminden önce, değişik kültürel yöntemlerle hastalığın geliş-
mesi ve yayılmasını önlemek daha uygundur. 

*Ekim öncesinde temiz tohum, vejetatif parça, alet-ekipman kullanılması, toprak veya harçla-
rın sterilize edilmesi çoğu hastalığın gelişmesini önler. 

8. HASTALIK VE ZARARLILARLA MÜCADELE
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ÇİM ALAN HASTALIKLARI

Fusarium Patch (Pembe Kar Küfü) Pythium Blight (Çökerten)

Brown Patch (Kahverengi Yama Hastalığı)

Rust (Pas)

Kimyasal Madde veya Gübre Yanığı
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9. HAZIR ÇİM SERME

Hazır çim, alanın en geniş köşesinden başlanarak serilmelidir. Çim ruloları halı gibi düzgün ve 

boşluk olmayacak şekilde serilmeli, köşeler keskin bir bıçak yardımıyla düzeltilmelidir.

Ruloların uçları ve kenarları kaldırılıp sıkıştırıldıktan sonra yere basılmalıdır. Rulolar arasında 

boşluk olmamalı ve döşenen rulolar üst üste gelmemelidir.
Hazır çim tercih edilmesinin avantajları;

  • Çabuk çimlenirler ve hızlı yapılanırlar. Alanı kısa sürede kaplar ve yabancı otların gelişme-
sini önlerler.

  • Çok koyu yeşil renkli, ince ve sık dokuludurlar.

  • Basılmaya ve yıpranmaya dayanıklıdırlar.

  • Erken ve kolay hasat sağlarlar.

  • Hasar gören alanların kendini yenilemesi güçlüdür. 

  • Yavaş büyür, az biçim ister.

  • Kısa biçime elverişlidir.

  • Hastalıklara karşı dayanıklılığı yüksektir.

  • Kalitesi ve dayanıklılığı yüksek, bakım maliyeti daha düşük yeşil alanlar oluşturur.

Rulo çimin bakımı nasıl olmalı?

  • Çimi serdikten sonra iyice sıkıştırmış 

hatta tokmakla ya da silindirle üzerinden 

geçilir.

  • Çimi ilk serildiğinde üzerinde gezileme-

yecek kadar ıslatılmalıdır. Bu ilk serme işlemi 

sonrasında toprağın oturmasını ve arada hava 

kalmamasına yardımcı olur.

  • Çimin periyodik olarak sulanması, ısla-

tılması gerekmektedir.

  • Gübreleme ve biçim işi de periyodik bir 

şekilde yapılmalıdır.

Tüm bu işlemler periyodik ve doğru yapı-

lırsa çimler sağlıklı ve uzun ömürlü olacaktır.
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10. HAVALANDIRMA VE TIRMIKLAMA

Çim alanlarda çimlerin beslenememesinden çok; fazla ve kısa biçimden, kireç azlığından, dre-
najın kötü olmasından, gölgeden ve birçok etmede dolayı yosun tabakası oluşur. Öncelikli olarak 
oluşan yosunun kazınması gerekmektedir. Çok gerekli ise ilaçlı müdahale yapılmalıdır.

Havalandırma yosun tabakasını ortadan kaldırırken aynı zamanda da kök havalanmasını sağ-
lar, drenajı iyileştirir, yeni kök gelişimini tetikler ve kuraklığa karşı dayanımı arttırır.

Bu işlemler senede bir kere yapılmalıdır ve havalandırmaya yardımcı olarak yine sene de bir 
kere de tırmıklama yapılmalıdır.

Tırmıklama ölü çimlerin toplanmasını sağlar, keçeleşmeyi önler, yayılıcı otları açığa çıkarır ve 
sürgün ve kardeşlenmeyi etkiler.
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11. ÇİM SAHALARDA AY AY BAKIM TAKVİMİ

TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL

Bu ay içerisinde biçim ve sulamaya 
devam edilmelidir. Ayrıca daha 

önce gübreleme yapılamamışsa ve 
alanda yeteri kadar su varsa bu ay 
içerisinde de gübreleme yapılabilir.

Eğer tatil vs. nedenler 
dolayısıyla çim alan ihmal 
edilmiş ve çim de sarar-

malar oluşmuşsa çim kısa 
olarak biçilmeli ve sula-
maya devam edilmelidir.

Bu ay esas çim ekimi için en uygun aydır. 
Ayrıca kış gübrelemesine bu ayda başla-
nabilir. Çim örtüsünün olduğu yerlerde 

solucanlar; toprakta belirmeye başlar. Bu 
nedenle uygun nitelikteki ilaçların toprağa 

uygulanması gerekmektedir.

EKİM KASIM ARALIK

Bu ay içerisinde yapraklarda 
kuruma ve dökülme görülür. Bu 

yapraklar çimin üzerinden temiz-
lenmediği takdirde mantarlaşma 

oluşumu görülür. Ayrıca çimin 
dip kısmında toprak yüzeyinde 
keçeleşmeler görülür ve sonuç 

olarak çim alanda onarımı imkan-
sız kelleşmeler meydana gelir.

Çimin üzerine; alanda 
oluşabilecek donlardan ve 
soğuklardan korumak ve 
bitkinin besin ihtiyacını 
düzenlemek amacıyla 

sterilize edilmiş, yanmış, 
elenmiş ahır gübresi seril-

melidir.

Bu ayda alet ve ekipmanlar bakıma alınma-
lıdır. Ayrıca donmuş veya ıslak çim üzerinde 

gezilmemesine özen gösterilmelidir. 

OCAK ŞUBAT MART

Çim üzerine dökülen kurumuş 
yapraklar temizlenmelidir. Don-

muş çimlerin ve alanda oluşan göl-
lenmelerin üzerinde yürünmemesi, 
dikkat edilmesi gereken önemli bir 

noktadır.

Bu ay içerisinde çim alan 
üzerinde ilaçlama yapı-
labilir. Ekim yapılacak 

alanlarda zemin hazırlığı-
na başlanabilir. Şubat ayı 
sonunda ekim yapmaya 

başlanabilir.

Çimlerin gelişmeleri hızlanır ve büyüme-
ye başlar. Çimin gelişmesini engelleme-
mek nedeniyle çimin üzeri tırmıklanarak 
kurumuş yapraklar ve yabancı maddeler 
uzaklaştırılmalıdır. Çim alanda yabancı 

otlarla mücadele çalışmaları bu ay içerisin-
de yapılabilir. Ancak biçim sırasında çimin 
zarar görmemesi için zeminin kuru olması-

na özen gösterilmelidir.

NİSAN MAYIS HAZİRAN

Çimde su ihtiyacı belirir ve çim 
alanların 2-3 günde bir sulanması 
gerekir. Yaz gübrelemesi için en 
uygun zamandır. Bu ay içerisin-
de çim biçimine belirli aralıklarla 

(10-15 günde bir ) devam edilme-
lidir. Ayrıca bu ayın ortalarından 

sonraki dönem çim ekim işleri için 
en uygun dönemdir.

Yabancı ot mücadelesi bu 
ay içinde de yapılabilir. 
Ayrıca Mayıs ortalarına 
kadar ekim işlemlerine 

devam edilebilir. Çim biç-
me aralığı daha kısaltılma-
lı ( yedi-on günde bir ) ve 
çim kesim boyu daha da 

artırılmalıdır.

Hava sıcaklığının iyice artması dolayısıy-
la bu ay içerisinde sulama günlük olarak 

yapılmalıdır. Ancak sulama işinde en 
önemli husus; gün içerisinde güneş ışığının 

etkisinin az olduğu saatlerde yani sabah 
05:00 - 08:00 arası veya akşamüzeri 18:00 
- 21:00 saatleri arasında yapılmasına dikkat 

edilmelidir.
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