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Hạt giống Nhung Nhật là 1 trong những giống cỏ có khả năng chịu mặn cao nhất trong những dòng hiện nay
Cỏ Nhung Nhật có sức đề kháng tuyệt vời đối với sâu bệnh ( Cao hơn so với nhiều dòng cỏ sân Golf hiện nay ), khả năng chịu va
đập và phục hồi nhanh chóng, mức độ chịu hạn tốt với bộ rễ rộng, sâu và độ che phủ bóng râm vừa phải
Dòng cỏ Nhung Nhật mang lại màu sắc xanh ngọc lục bảo sẫm, dày đặc hạn chế tình trạng xâm lấn của cỏ dại, đòi hỏi ít chất
dinh dưỡng trong quá trình chăm bón.

Sử dụng cho nhiều mục đích : Sân tập Golf , Cảnh quan cao cấp, Khu nghỉ dưỡng, Resort....

Tạo thảm cỏ cho sân Golf ( Vùng Green, Fairway, Teebox... ).
Cảnh quan cho các khu du lịch, resort , nhà ở ( Đặc biệt những vùng ven biển ).
Các công trình thương mại, công viên, khu vui chơi....
Tạo ra 1 vườn ươm ngay chính tại khu vực gieo trồng để có thể tận dụng cho những khu vực
tiếp theo.

Sự lựa chọn hàng đầu cho những vùng đồi cát ven biển, và ít đòi hỏi lượng nước tưới
thường xuyên.
Hạt giống thảm cỏ Nhung Nhật thích nghi tốt với những vùng đất trồng thỗ nhưỡng có sự thay
đổi rõ rệt về thời tiết, nhiệt độ với khả năng chịu nhiệt độ hạn cực tốt ( phù hợp với điều kện
nước ta ).
Hạt giống có thể sinh trưởng tốt với rất nhiều loại đất khác nhau : Đất sét, đất bùn lầy, đất sỏi,
đất cát, đất phèn....

Từ 6 - 7
Lựa chọn khi vực đất trồng không cần nhiều ánh nắng ( 4h chiếu nắng trở lên ), bóng râm vừa
phải , và có hệ thống thoát nước tốt

Khả năng chịu mặn của dòng cỏ Nhung Nhật rất cao. Dòng cỏ Nhung Nhật thích nghi với
nhiều thổ nhưỡng cũng như điều kiện thời tiết khắc nghiệt theo từng vùng miền trên thế giới.
Dòng cỏ có khả năng chịu hạn , chịu lạnh tuyệt vời.
Mức độ chịu mài mòn, va đập tốt, với mức độ phục hồi nhanh chóng nhờ bộ rễ sâu và rộng (
tối đa 43 cm ).
Đòi hỏi lượng phân bón và nước tưới không nhiều, hạn chế tối đa sự sinh trưởng của cỏ dại,
chống chịu sâu bệnh tốt, hạn chế tối đa chi phí bảo dưỡng
Mức độ đòi hỏi lượng ánh nắng mặt trời không nhiều, với mức độ chịu bóng râm vừa phải.
Thảm cỏ có khả năng chịu được mức độ cắt thấp khoảng 0,25 cm
Dòng cỏ Nhung Nhật tạo ít lớp rễ bện bên dưới hơn so với những dòng cỏ Nhung Nhật thông
thường, giúp quá trình hấp thụ nước nước, và chất dinh dưỡng nhanh hơn, không cần xăm lỗ
hoặc xới cỏ nhiều so với các dòng cỏ cao cấp khác

Gieo mới

0,5 kg ( 1 lb ) : 20 - 25 m2
1 kg ( 2 lbs ) : 45 - 50 m2

Gieo dặm lại :

0,5 kg ( 1 lbs ) : 45 - 50 m2
1 kg ( 2 lbs ) : 80 - 100 m2

Tỷ lệ nảy mầm : từ 70 – 80 %.
Thời gian nảy mầm : 10 – 17 ngày ( điều kiện đất trồng tối ưu ).

Lần cắt đầu tiên được đề nghị khi sân cỏ đạt đến chiều cao khoảng 2,5 – 3 cm ( từ 30 – 45
ngày )
Duy trì chiều cao tiêu chuẩn cho thảm cỏ từ 1.3-3.8 cm ( đối với vùng green thì duy trì từ 0,4
– 0,9 cm )
Thảm cỏ có khả năng chịu được độ cao cắt thấp với khoảng 1/8 inch (0.3 cm).

Khu vực hạt giống nên tưới cho khoảng 1-2h/lần và 2 lần/ ngày, những loại thỗ nhưỡng
khác nhau sẽ đòi hỏi lượng nước khác nhau.

Thảm cỏ sẽ bắt đầu phủ xanh từ 30-45 ngày tiếp theo
Đưa vào sử dụng sau thời gian 65 - 90 ngày ( điều kiện tối ưu )

