EMERALD KIKUYU
Dòng cỏ có khả năng lây lan nhanh
chóng,mạnh mẽ
 Lá có màu xanh đậm đặc trưng, kết cấu lá đan
khít, bò lan nhanh chóng, và bền màu
 Mức độ chịu hạn rất cao, không đòi hỏi quá
trình nước tưới và chăm bón bảo dưỡng quá
nhiều
 Sự lựa chọn ưu tiên cho những sân bóng, sân
thể thao hoặc khu vực resort cao cấp

EMERALD KIKUYU


Sân tập Golf và sân bóng đá của bạn sẽ được
thừa hưởng khả năng phục hồi tuyệt vời từ sức
sinh trưởng của thảm cỏ Emerald Kikuyu khi
đối diện với điều kiện thời tiết không mong
muốn cũng như quá trình dẫm đạp thường
xuyên
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 Hạt giống cỏ Emerald Kikuyu có thể gieo
trồng ở khu vực cát biển, có bóng râm, và ít
đòi hỏi lượng nước tưới thường xuyên.

TP.HCM
Điện thoại : 0941.991.913 – 0913.19.11.00
Email : midcompany.68@gmail.com
Website : www.midpitches.com

KHU VỰC, ĐỊA HÌNH GIEO TRỒNG THÍCH HỢP
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Sinh trưởng tốt với rất
nhiều loại đất khác nhau :
Đất sét, đất sỏi, đất nhiễm
phèn, chua, axit, kiềm...
Điều kiện khí hậụ thỗ
nhưỡng đặc trưng như
nắng nóng ( < 40 độ C), lạnh
giá ( > 8 độ C ).

Độ pH trong đất trồng
•

Từ 6,5 – 7 ( có thể đến 4,5)

Tỷ lệ, mật độ gieo trồng

Từ 4.5 đến 7.5

Đối với sân gieo mới
•

8 – 10 gram : 1 m2, 1 kg : 100m2

Đối với sân gieo dặm lại : 5 gram : 1m2,
m2

1 kg : 200

Tỷ lệ nảy mầm 75 - 80 %
Chiều cao để cắt tối ưu : 2,5 – 4 cm
Đợt cắt đầu tiên : Khi cỏ đạt chiều cao 5 – 6 cm ( 30 – 60 ngày)
Lượng nước tưới cần thiết: 2- 3 lần/ ngày
Thời gian nảy mầm : 7 - 15 ngày
Thời gian đưa vào sử dụng


Thảm cỏ sẽ bắt đầu phủ xanh từ 30-45 ngày tiếp theo

•

Đưa vào sử dụng sau thời gian 65 - 90 ngày.

Mục đích sử dụng


Sử dụng cho cảnh quan, resort, sân thể thao, sân bóng đá
, khu thương mại.....
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Nó có thể chịu ngập nước đến 10 ngày, có
thể TRỒNG TRÊN CÁT độ mặn với pH đến
4,5, ít photpho và kali
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