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BURSA VE YÖRESİ İÇIN FUTBOL SAHALARlNDA 
KULLANILACAK UYGUN ÇiM KARIŞIMLARININ 
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ÖZET 

Bu araştırmada Bursa 'da futb ol sahaları için Lo li um perenne, Poa pratensis, 
Festuca rubra, Agrostis tenuis ve Agrostis stolonifera çim türlerinden 21 değişik 
çim karışımı hazırlanmıştır. Bu karışımlarla hazırlanan saha bütün bir kış boyunca 
ağır bir kullanıma tabi tutulmuştur. Denemenin sonunda, karışımların oluşturduğu 
sağlam çim alanların yüzdesi itibariyle, 15 karışım başarılı olmuştur. Kullanılan 
tohum yüzdeleri itibariyle ise, Lolium perenne % 0·50; Poa pratensis % 0·30; 
Festuca rubra % 0·60; Agrostis t enuis % 0·10 ve Agrost is stolonifera'nın diğer tür· 
ler/e karışık ve tek başına kullanımı başarılı olmuştur. 

SUMMARY 

A Research on Determining Suitable Grass Mixtures to Use 
in Football Fields of Bursa Vicinity 

In this research, 21 di{{erent mixtures of so me grass species (Lolium perenne, 
Poa pratensis, Festuca rubra , Agrostis tenuis and Agrostis stolonifera) are prepared 
for {ootball {ields o{ Bursa Vicinity. The trial area that prepared by these mixtures 
exposed to a heavy usage. 15 mixture became success{ul as sound lawn percentages 
at the end of the trial. As seed percentages used, the {ollowing mixtures o{ grass 
species became success{ul: Lolium perenne % 0·50, Poa pratensis % 0·30, Festuca 
rubra % 0·60, A grostis ten u is % 0·1 O and Agrostis stolonifera, al one or m ix ed w ith 
o ther species mentioned above. 

GİRİŞ 

Çim alanlar spor sahalarında, özellikle futbol sahalarında, vazgeçilmez yüzey 
örtüleridir. İyi tesfiye edilmiş ve üzerinde iyi çim bulunan bir futbol sahası hem gü
zel bir görünüş sağlamakta hem de üzerinde oynayan kişiler için özellikle düşme ve 
yaralanmaya karşı daha emniyetli bir zemin oluşturmaktadır. 
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ülkemizde futbol sahalannda çim tesisi üzerine yapılan çalışmalarda genellik
le başanya ulaşılamamaktadır. Bu başarısızlıkların başlıca nedenleri; alanın yo~un 
kullanımı, yeterli bakım tedbirlerinin alınmaması, ülkemiz için uygun çim karışıro
lannın denenmemiş ve henüz saptanmamış olması şeklinde sıralanabilir. Bu çalış
mayla Bursa ve civarında futbol sahalan için uygun çim kanşımlan saptanmaya ça
lışılmış tır. 

Spor sahalannda kullanılacak çim kanşımlannın basılmaya dayanıklı olması 
gerekmektedir. Hatta farklı spor dallarının sahalarmda farklı kanşımlar uygulan
maktadır. örne~in ; golf ve tenis sahalannda kullanılabilen çim cins ve türleri daha 
yo~un kullanılan futbol sahalan için uygun olmayabilir. Bunun yanında, aynı spor 
dalında farklı toprak yapıları için de farklı çim cins ve türlerinden oluşan farklı 
karışımlar önerilmektedir (Tablo: 1). 

Tablo: 1 
Değişik Spor Alanları için Önerilen Değişi k Çim Karışımiarı (%) 
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Spor sahalarında hafif ve 
kumlu topraklar için - - - 20 - 10 40 15 15 - -
( Chenchine 1946) 

Spor sahalarında kuru ve 
kumlu topraklar için 40 10 - 10 10 - 15 - - 10 -
(Orçun 1979) 

Spor sahalarında nemli ve 
killi topraklar için 30 20 - - 15 - 20 - - 10 5 
(Orçun 1979) 

İnce tekstürlü, iyi bakımlı 
spor sahalarında normal 45 20 - - 15 - - - - 15 -
topraklar için (Orç un 1979) 

Futbol sahaları için - - - - 10 10 50 20 - 10 -
(Thabrew 1973) 

Futbol sahaları için - - - - 10 - 55 20 15 - -
(Thabrew 1973) 

Kriket sahaları için 45 - - - - - 40 - - 15 -
(Hope 1978) 

Tenis kortları için 50 25 25 - - - - - - - -
(Thabrew 197 3) 

Golf sahaları için 50 - - - - - - - - - 5( 
(Chenchine 1946) 
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Tablo 1 incelendiğinde görüleceği gibi; 9 farklı çim karışımının altısında 
Lolium perenne % 15-55, yine altı karışımda Festuca rubra var. fallax % 30-50, 
Agrostis tenuis ve Poa pratensis beşer karışımda% 10-15 oranlarında kullanılmış
lardır. Bu nedenle, bu dört çim türü ile yörede çok kullanılan Agrostis stolonifera 
çim karışımiarına dahil edilmişlerdir. 

Denemede kullanılan bu çimlerden Festuca rubra, çim alan tesisinde çok 
değişik amaçlar için hazırlanan karışımlarda kullanılabilen bir çimdir. Rizomları 
ile yayılarak mavi görünüşlü, çok ince bir çim örtüsü oluşturur (Hope 1978). Top
rak isteklerince seçici olmamakla birlikte, hafif topraklarda daha iyi sonuç alınır. 
Basılmaya ve kurağa dayanıklıdır (Thabrew 1973). 

Poa pratensis, kullanımı en yaygın olan çim türlerinden biridir. Bol miktarda 
kısa rizomlara sahiptir. Nemli, hafif, gevşek topraklardan killi topraklara kadar bir
çok toprakta yetişebilir; fakat en iyi büyüme orta bünyeli, nemli, hafif, kumlu top
raklarda elde edilir. Kurağa ve basılmaya dayanıklıdır . Bu nedenle golf, kriket ve 
futbol sahaları için ideal çim türlerinden birisidir (Dawson 1963, Thabrew 1973, 
Hope 1978). 

Lolium perenne, özellikle ülkemizde çim alan tesisinde en fazla kullanılan çim 
türüdür. Yaprakları Poa pratensis ve Festuca rubra'ya göre daha kaba tekstürlü olup, 
hasılınaya çok dayanıklıdır; ancak kuraklıktan çabuk etkilenir (Mengüç 1982). 
Bryan (1972)'a göre, İngiltere'nin Kuzey-Batı'sındaki futbol alanlarında Lo/ium pe
renne, Poa annua ile birlikte dominant tür olarak ortaya çıkmakta ve mevcut çim
Ierin % 70'ini oluşturmaktadır. Beard ve ark. (1978) ABD'de 47 çeşit çim üzerinde 
tek veya karışık ekilerek, yapay basma makinesi ile yapılan basma denemesinde, 
Lolium perenne ve alt varyetelerinin Festuca spp, Poa trivialis, Agrostis stolonifera 
ve bütün karışımlardan daha fazla hasılınaya dayanıklı olduğunu saptamışlardır. Bit
ki besin maddelerince zengin, hafif alkali topraklarda iyi gelişir (Thabrew 1973). 

Agrostis tenuis, ince tekstürlü, parlak gri-yeşil renkli yapraklara sahiptir. Ri
zom ve stolonları ile yayıhcı bir özelliğe sahiptir. Gençlik devresinde yavaş gelişir. 
Sert iklimiere dayanıklıdır. Nemli olmak kaydıyla hemen hemen bütün topraklarda 
yetişebilir. Sıkı bir çim kapağı meydana getirir; fakat fazla hasılınaya dayanıklı de
ğildir (Thabrew 1973, Orçun 1979). 

Agrostis stolonifera, özellikle Marmara Bölgesi 'nde tesis edilen çim alanlarda 
tek başına çok kullanılan, ince tekstürlü bir çim türüdür. Uzun stolonları ile kısa 
zamanda toprağı örter. Nemli olmak kaydıyla bütün topraklarda yetişebilir. Spor 
alanları için uygun bir çim türüdür (Chenchine 1946, Thabrew 197 3, Hope 1978, 
Orçun 1979). 

MATERYAL VE METOT 

Deneme, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Bursa İl 
Müdürlüğü'ne bağlı, Veledrom iç ve dış saha arasında kalan korumalı alanda ku
rulmuştur. Alanın önce drenajı yapılmış, daha sonra 3/4 milli toprak, 1/4 yanmış 
koyun gübresi karışımı 20 cm kalınlığında serilmiştir. 

Denemede Poa pratensis, Lolium perenne, Festuca rubra ve Agrostis tenuis 'in 
sertifikalı ithal tohumları ile Agrostis stolonifera 'nın stolonları kullanılmıştır. 
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16 19 8 13 6 
20 1 4 14 18 
11 9 10 2 s 
1 21 19 4 3 
18 17 13 .8 12 
10 7 6 11 16 

15 3 19 10 
21 7 13 18 
12 17 6 16 
14 2t 9 19 
15 2 11 1 
9 5 4 7 
- --·şeklı: ı 

Deneme deseni 

1 2 12 21 11 
4 14 3 9 15 
8 s 20 17 7 

10 12 6 16 18 
8 20 15 14 5 
17 21 13 3 2 

Deneme alanı 42x18 m boyutlannda olup 3x3 m'Iik 84 parsele aynlmıştu. 
Deneme, "Tesadüf Blokları Deneme Deseni"nde ve 4 tekerrürlü kurulmuştur (Düz
güneş 1963). Her tekerrürde 21 de~işik çim karışımı denenmiştir (Şekil1). 

Kullanılan çim tohumlarının önce laboratuvarda temizli~i ve çimlenme oran
ları saptanmıştır. Ekim, m2 'ye ortalama 60000 sa~lam tohum düşecek şekilde, 
29 Nisan 1986 tarihinde, aşa~ıda gösterilen karışımlarla yapılmıştır: 
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No. 1 - % 30 Lolium J*renne 
% 30 Poa pratensis 
% 30 F~tuca rubra 
% ıo Agrostis tenuis 

No. 2 - Agrostis stolonifera 
No. 3 - Agrostis stolonifera + No. ı karışımının yan miktan 
No. 4 - % 30 Lolium perenne 

% ıo Agrostis tenuis 
% 50 Festuca rubra 
% ı o Poa pratensis 

No. 5 - % 30 Lolium perenne 
% 50 Poa pratensis 
% ıo Agrostis tenuis 
% ıo Festuca rubra 

No. 6 - % 50 Lolium perenne 
% ıo Agrostis tenuis 
% 30 Poa pratensis 
% ıo Festuca rubra 

No. 7 - % 50 Lolium perenne 
% ı O Agrostis tenuis 
% 30 Festuca rubra 
% ı o Poa pratensis 

No. 8 - % ıo Lolium perenne 
% ı O Agrostis tenuis 
% 30 Poa pratensis 
% 50 Festuca rubra 



No. 9 - % 10 LOlium perenne 
% 10 Agrostis tenuis 
% 30 Festuca rubra 
% 50 Poa pratensis 

No. 10 - % 30 Lolium perenne 
% 20 Poa pratensis 
% 50 Festuca rubra 

No. ll - % 30 Lolium perenne 
%20 Festuca rubra 
% 50 Poa pratensis 

No. 12 - % 50 Lolium perenne 
% 25 Festuca rubra 
% 25 Poa pratensis 

No. 13- % 10 Lolium perenne 
%45 Festuca rubra 
% 45 Poa peatensis 

No. 14 - % 10 Agrostis tenuis 
% 45 Poa pratensis 
% 45 Festuca rubra 

No. 15- % 10 Agrostis tenuis 
% 30 Lolium perenne 
% 60 Festuca rubra 

No. 16 - % 10 Agrostis tenuis 
% 60 Lolium perenne 
% 30 Festuca rubra 

No. 17 - % 10 Agrostis tenuis 
% 30 Lolium perenne 
% 60 Poa pratensis 

No. 18- % 10 Agrostis tenuls 
% 60 Lolium perenne 
% 30 Poa pratensis 

No. 19- %10 Agrostis tenuis 
% 60 Poa pratensis 
% 30 Festuca rubra 

No. 20- % 10 Agrostis tenuis 
% 30 Poa pratensis 
% 60 Festuca rubra 

No. 21 - % 50 Lolium perenne 
% 35 Festuca rubra 
% 15 Poa pratensis 

Kasım 1986'dan itibaren Haziran 1987'ye kadar, alanda altışarkişilik takım
tarla her hafta 90 dakika futbol oynanmıştır. Denemenin sonunda parsellerde bozu
lan ve saAlam ~ alanların yüzdeleri saptanarak istatistiki analizi yapılmıştır 

(Düzgüneş 1963). 
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Deneme alanında sulama, yajtmurlama sistemi ile; biçim, çimler 8 cm boya 
gelince 3 cm'den motorlu çim biçme makineleri ile; yabancı ot mücadelesi, selektif 
herbisitlerle yapılmıştır. 

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE T ARTlŞMA 

Çim tohumlarının, laboı;atuvar şartlarında yapılan çalışmalarda, saflıklarının 

% 97-99 ve çimlenme kabiliyetlerinin% 76-86 olduğu saptanmıştır (Tablo: 2). 

Tablo: 2 
Laboratuvar Şartlarında Tohumların Saflık ve 

Çimlenme Oranları(%) 

ÇİM TÜRÜ SAFLIK (%) ÇiMLENME (%) 

Poa pra tensis 99 76 
Lolium pererıne 97 8 3 
Festuca rubra 98 86 
Agrostis tenuis 97 i! 84 

Denemeye alınan 21 değişik çim karışımından elde edilen sağlam çim alanı 
bakımından, istatistiki olarak % 5 düzeyinde önemli ölçüde farklılık bulunmuştur 
(Tablo: 3). 

Tablo: 3 
Değişik Çim Karışımların ın , Elde Edilen Çim Kaplama Alanlarına 

ili şkin Varyans Anal izi 

VARYASYON KAYNAGI S.D. K.T. K.O. 

Genel 83 51 414.80 
Bloklar 3 15 0 36.81 5 01 2.27 
Karışımlar 20 14 999.81 749.99* 
Hata 60 ~ı 378.18 356 .30 

* 0.05 düzeyinde önem li. 

Karışımlar arasında yapılan L.S.D. (0.05) testine göre önemli ölçüde farklılık· 
lar bulunmuştur (Tablo : 4). 

Tablo 4 'te 3 No. 'lu karışım % 87.5 kaplama alanı ile en başarılı olurken, 5, 
15, 6, 20, 18, 2, 16, 12, 14, 21, 13, 8, 17, 4 No.'lu karışımlar aynı gruba girmekte, 
buna karşılık 9 No. 'lu karışım% 23 kaplama oranı ile en başarısız karışım olmuştur. 

Başarılı olan karışımlarda; Lolium perenne en çok % 0-50, Festuca rubra 
% 0-60 ve Agrostis tenuis % 0-10 oranlarında kullanılmışlar ve bu sonuç Chenchine 
(1946), Thabrew (1973), Hope (1978) ve Orçun (1979) ile paralleilik göstermiştir. 
Poa pratensis'in ~arışımlarda % 0-30 oranında olması en iyi sonucu verirken, Orçun 
(1979) en fazla % 15 ve Thabrew (1973) % 10 oranlarını önermişler; Chenchine 
(1946) ve Hope (1978) ise karışımlara dahil etmemişlerdir . 
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Tablo: 4 
Değişik Çim Karışımlarından Elde Edilen 

Ortalama Kaplama Alanları(%) 

Ort. Kaplama Alanı 
Kantımlar Değerleri (%) Farkh Gruplar (0 .05) 

3 87.5 a 
5 80.5 ab 

1 5 78.8 abc 
6 77.5 abc 

20 74.5 abc d 
18 73.8 abc d 

2 7 2.5· abc d 
16 7 2.0 abc d 
12 70.0 abc d 
14 68.8 abcd 
21 68.8 ab cd 
13 65.0 abc cl 

8 63.8 abc d 
17 6 2.5 ab cd 

4 62.5 ab cd 
19 59.3 bed 

7 57 .5 bed 
10 57.5 bed 
ll 52 .5 cd 
ı 48.8 de 
9 23.0 e 

L.S.D. (% 5 ). Aynı harfi içeren gruplar istatistiki o larak 
farksızdır. 

Agrostis stolonifera, birçok literatürde bazı spor sahalan için tavsiye edilirken, 
özellikle futbol sahaları için kanşımlara dahil edilmemiştir. Buna ra~men, deneme· 
de dahil oldu~u. 3 No. 'lu kanşım en fazla çim kaplama alanı oluştururken, tek başı· 
na stolonlan dikilen 2 No. 'lu karışım da en fazla çim kaplama alanı oluşturan grup 
içerisinde yer almıştır. 

Denemede 5 çim türünden hazırlanan 21 karışırndan 15'i istatistiki olarak 
aynı grup içerisinde yeralmıştır. Bu durum da sözkonusu çim türlerinin futbol saha~ 

ları için uygun türler oldu~unu ve oranlar arasındaki farkiann fazla önemli olmadı~ı
nı göstermektedir. 
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