FOOTBALL - MIDPITCHES

BẢNG THÔNG TIN ĐÁNH GIÁ
CỎ LÁ GỪNG

CỎ BERMUDA

HÌNH
ẢNH

Khả năng
chịu nhiệt

 Kém. Phát triển tốt nhất ở ngưỡng nhiệt 25-290C

 Tốt. Phát triển ở ngưỡng nhiệt 15-400C

Khả năng
chịu dẫm
đạp

 Trung bình. Tiết diện lá và thân to, nên dễ bị tổn thương
khi vận động nhiều trên bề mặt.

 Tốt. Chịu vận động trên bề mặt tốt.

Khả năng
chịu hạn

 Kém

 Tốt
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Khả năng
chịu mặn

 Kém

 Tốt

Khả năng
kháng sâu
bệnh

 Trung bình

 Tốt

Khả năng
phục hồi

 Chậm

 Nhanh

Mục đích
sử dụng

 Sử dụng cho sân vườn, trồng những vị trí ít chịu vận
động.
 Phù hợp trang trí phủ xanh.

 Sử dụng cho sân vườn, resort, sân bóng, sân golf.

Nước tưới

 Nước tưới liên tục để giữ màu xanh cho cỏ.
 Thiếu nước cỏ sẽ có hiện tượng lá vàng, khô, thân cằn
cõi.
 Lượng nước tưới cho những vùng khí hậu nắng nóng,
hanh khô: 4-5 lần/ngày.

Phân bón

 Bón phân định kỳ hàng tháng để duy trì dinh dưỡng cho
cỏ phát triển .
 Thiếu phân và nước cỏ sẽ bị đỏ lá và giòn.

 Không cần nhiều. Trung bình 45ngày bón 1 lần.

Đất trồng
phù hợp

 Đất thịt.

 Đất cát, đất phèn, đất thịt.

 Kém

 Tốt. Duy trì màu từ 3-5 tháng.

 8-10 cm. Giữ đất không tốt.

 25 – 35cm. Giữ đất tốt.

Độ phủ
xanh
Chiều dài
rễ
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 Lượng nước tưới cần trung bình 2-3 lần/ngày trong giai đoạn mới
gieo hạt và chăm sóc.
 Lượng nước tưới ổn định khi hoạt động 1-2lần/ngày.
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Giá trị
kinh tế khi
sử dụng

 Tốn nhiều chi phí phân bón, chăm sóc và bảo dưỡng.

 Chi phí chăm sóc, phân bón và bảo dưỡng ít.
 Có thể sử dụng thân để gieo trồng tiếp.

Thời gian
sử dụng
tốt nhất

 1 – 2 năm
 Chăm sóc tốt, lượng phân bón và nước tưới đầy đủ thảm
cỏ có thể duy trì sử dụng từ 3-5 năm.

 7-8 năm.
 Chăm sóc tốt, lượng phân bón và nước tưới đầy đủ thảm cỏ có thể
duy trì sử dụng từ 10-15 năm.

THÔNG TIN HỖ TRỢ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNH QUAN THẢM CỎ VIỆT
Đ/c: 261/37/21D Chu Văn An, P.12, Q.Bình Thạnh, TP HCM.
Website: Midpitches.com – Chuyengiahatgiong.com
Mail: midcompany.68@gmail.com
-----Nhân viên kỹ thuật:
NGUYỄN TRÍ QUỐC – 0913.19.11.00
MAIL: quocnguyen.mid@gmail.com

Website: midpitches.com

Page 3

