
 

 

ĐÒI HỎI  LƯỢNG NƯỚC ÍT 

HƠN 21%  SO VỚI TIFWAY 

419 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

- Princess 77 là 1 trong những dòng hạt cỏ được lai ghép, cải 

tiến đầu tiên trên thế giới ( F1 ). Nó đặc điểm là rất dày 

đặc,đan  mịn, phủ kín, bện chặt, lá màu xanh đậm,có khả 

năng chịu dẫm đạp  rất tốt, sinh trưởng mạnh mẽ trong điều 

kiện khắc nghiệt 

 

Princess 
77 

   

Sovereign 

Mohawk 

SunStar 

Yukon 
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Chỉ số bốc hơi nước trung bình( inches ) 

 Chỉ số bốc hơi là tỉ lệ giữa lượng nước bốc hơi trong đất / lượng 

nước mà thảm cỏ thoát hơi nước. Chỉ số càng cao thì khả năng 

chịu hạn càng tốt (www.nexgenresearch.net ) 

PRINCESS 77 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬC 

 Khả năng chịu hạn 

 Khả năng chịu bóng râm 

 Khả năng chịu ngập mặn 

 Khả năng chịu dẫm đạp 

ƯU ĐIỂM  

 Khả năng phục hồi sau dẫm đạp, sâu 

bệnh rất tốt ( Tốt hơn Tifway ) 

 Kết cấu lá mịn, đan đều 

 Thảm cỏ dày đặc,đan mịn, phủ kín, 

bện chặt, lá màu xanh đậm 

 Khả năng kháng sâu bệnh, côn trùng 

cao 
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MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TỐT NHẤT : 

 Sân Golf, Sân bóng đá, sân thể thao 

 Khu nghỉ dưỡng, resort 

 Các công trình cảnh quan.... 



 

 

 

 

Loại cỏ chịu hạn tốt nhất của dòng F1 

Bermuda 

  

 

Princess 77 6.17 

TifGrand 5.17 

Sovereign 5.00 

Tifway 419 4.33 

Riviera 3.83 

Xếp hạng : 1-9, 9 = Tốt nhất, Dữ liệu 2010, Cuộc thử nghiệm 30 ngày 
www.nexgenresearch.net 
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Phần trăm cỏ bao phủ : 0-100, 100 = Tốt nhất, Dữ liệu 2009, 

www.nexgenresearch.net 

 

Princess 77 5.83 

Vera Cruz 5.33 

Sovereign 5.17 

Riviera 4.50 

Sahara 3.33 

 

Xếp hạng : 1-9, 9 = Tốt nhất, Dữ liệu 2010, Cuộc thử nghiệm 30 ngày 
www.nexgenresearch.net 
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KHU VỰC, ĐỊA HÌNH GIEO TRỒNG THÍCH HỢP 

 

• Có thể gieo trồng được 
ở nhiều điều kiện khí 
hậụ, thỗ nhưỡng đặc 
trưng như khô 
hạn,lạnh giá cũng như 
vùng đất trồng ít dinh 
dưỡng ( Phù hợp với 
điều kiện nước ta ) 

Độ pH trong đất trồng 

• Từ 5,5 đến 8 
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Tỷ lệ, mật độ gieo trồng 

• 0,5 kg ( 1 lb ) : 90 – 100 m2 

• 1 kg ( 2 lbs ) : 200 – 210 m2 

Tỷ lệ nẩy mầm : 75 - 80 % 

Chiều cao để cắt tối ưu :  0.5 – 3,5 cm 

- Fairway : 1,3- 1,5 cm ; Green : 0,5 – 1 cm 

Đợt cắt đầu tiên : Khi cỏ đạt chiều cao 5 – 6 cm ( 30 – 

60 ngày) 

 

 
Mục đích sử dụng  

Lượng nước tưới cần thiết:  2- 3 lần/ ngày 

 Thời gian nảy mầm : 7 - 15 ngày 

 
- Sử dụng cho cảnh quan, resort, sân thể thao ( 

sân golf hay sân bóng đá ), khu thương mại..... 

 


