نگهداری و ترمیم چمن عبارت است از کلیه عملیات زراعی به جهت حفظ و نگهداری چمن کاریهای واقع
در پارک ها  ٬میادین  ٬رفیوژها  ٬لچکی ها  ٬قطعات پراکنده فضعای سعبب بعه نکویکعه همعواره از یعادابی ٬
کیفیت و نظافت مطلوب برخوردار باید  .این امر نیازمند اجرای عملیاتی بعه یعر ذیع در فوعوس سعاس
می باید .

عملیات نگهداری چمن
 -1آبیاری :
◄ آبیاری چمن باید روزانه و به میبان مناسب و با توجه به درجه حرارت هوا انجعا ییعرد بعه وعوری کعه
چمن هیچگاه دچار خشکیدیی و پژمردیی نشود .
◄ در صورتی که آبیاری دستی و با یلنگ انجا می ییرد بایستی سر آبپاش هعا دارای سعوراه هعای ریعب
بایند تا آب به صورت پودری یک بر روی چمن پاییده یود .
◄ چمن ها نباید با یذایتن یلنگ در داخ آنها آبیاری یوند و اصوال˝ آبیاری به صورت غرقابی باعع از
بین رفتن چمن ها خواهد ید .
◄ در تابستان ها چمن ها بایستی فقط در یب آبیاری یوند.
◄ مقدار آبیاری چمن ووری باید تنظیم یود که تا عمع  10-15سعانتی متعری خعاک کعاما˝ مروعوب
یود.
توجه  :نکات ذی باید در آبیاری چمن ها همواره مد نظر قرار ییرد .ایر آبیاری به یکلی انجعا یعود کعه
آب در سطح چمن جریان پیدا کند این امر باع بروز آفات و بیماری خواهد ید .
 معموال˝ چمن های زیر درختان به آبیاری کمتری نسبت به سایر قسمتهای چمن کاری نیاز دارند . آبیاری چمن ها در فووس بهار و تابستان با توجه به درجه حرارت هوا و بر اساس نیاز چمعن هعا خواهعدبود و در یرایط مناسب جوی در فو زمستان چمن ها به آبیاری نیازی ندارند ( در بهار هر دو روز یکبعار
 ٬در تابستان هر روز یکبار )
◄ در صورت آبیاری با تانکر بایستی از سر نازس پودر کننده آب و لوله های مشبک استفاده یود .
 -2چمن زنی
◄ به منظور زیبایی و سامت چمن ها می بایست چمن زنی مرتب و بسته به میبان رید چمن هعا انجعا
پذیرد  ٬به ووریکه همیشه ارتفاع چمن ها از سطح خاک در حدود  5تا  6سانتیمتر نگهدایته یده و از بعه
بذر نشستن چمن جلوییری یود .
◄ چمن زنی در زما نی که چمن خیس است نباید انجا یود و بهتر است  24ساعت قب از چمعن زنعی ٬
از آبیاری چمن ها خودداری یود .

◄ چمن اوراف بوته ها و درختچه ها و درختان می بایست بردایعت یعده و دارای حعداق ووقعه ای بعه
یعاع نیم متر باید .
◄ چمن اوراف قطعات یلکاری و حاییه ها و ووقه درختان و درختچه ها مرتبا˝ و همبمان با چمن زنعی
با قیچی چمن زنی کوتاه یردند .
◄ دستگاه های چمن زنی بایستی مرتبا˝ سرویس یده و تیغه های آنها تیب یعوند زیعرا تیغعه هعای کنعد
باع نا مرتب زدن چمن و کندن چمن ها می یردد.
◄ وجین و ریشه کنی علفهای هرز داخ چمن ها بایستی به وور مرتب و قب از به یع نشسعتن و بعذر
دهی انجا یود .
◄ در چمن های سوزنی یده نباید اثری از کندی و نقص تیغه چمن زنی نمایان باید .
◄ ضایعات حاص از عملیات چمن زنی می بایست سریعا˝ جم آوری و به مکان مناسب حم یردد .
-3کناره برداری
◄ جهت کناره برداری اعماس یکی از دو روش زیر پیشنهاد می یردد :
الف ) در صورت نفوذ و تجاوز چمن ها به حاییه جعداوس بایسعتی بعه فاصعله  10-15سعانتیمتراز جعداوس
کناره برداری انجا و ضایعات از مک خارج یود  .ضمنا˝ فضای خعالی بعه وجعود آمعده از کنعاره بعرداری
می بایست با خاک زراعی مناسب پویانده یود .
ب) در صورت نیاز از دستگاه حاییه زن به ووریکه کناره ها دارای آرایش مناسب باید استفاده یود .
 - 4کود پاشی
◄ کود پایی چمن ها می بایست در فووس رید با استفاده از کودهای ازته انجا یود  .میبان استفاده در
ک دفعات حداکثر 200کیلویر در هکتارخوا هد بود و الز بعه یعادآوری اسعت دادن کعود یعیمیایی در
یرمای تابستان مجاز نمی باید .
◄ در فو پاییب و زمستان برای تقویت چمن ها از کود های فسفره استفاده معی یعود کعه میعبان آن در
هکتا ر  100تا  200کیلویر می باید .
◄ سطو چمن کاری ها در اثر آبیاری معموال˝ فرسایش یافته و خاک فواص بوته ها یسعته میشعود کعه
الز است هر ساله در فو پاییب و زمستان کلیه سطح چمن کاری با قشر نازکی مخلعو خعاک زراععی و
کود پوسیده دامی (به میبان 10تن کود دامی پوسیده و ضخامت  2سانتیمتر خاک زراعی ) پوییده یود .
 -5مبارزه با آفات و امراض (سم پاشی )
◄ در صورتیکه آفت و هر یونه بیماری مشاهده یردید ضرورت دارد به فوریت و با رویعهای متناسعب بعه
سمپایی و مبارزه با آنها اقدا یردد.

◄ عمده ترین آفات و امراض چمن ها عبارتند از موش آبدزدک  ٬حلبون  ٬کر سعفید ریشعه و قارچهعایی
که با رویهای سمپایی و وعمه یذاری می توان با آنها مبارزه کرد .
 -6نظافت چمن کاری ها
◄ الز است هر روز زباله و مواد زاید و احیانا˝ بریهای خشکیده از روی چمعن هعا جمع آوری و نظافعت
یردد.

