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The complete seminar series on Zoysiagrass management is designed to provide biological, physiological and historical 
information on the genus Zoysiagrass, with the ultimate emphasis of the use of Zoysiagrass on the course.  The information 
presented is based on over 30 years of research and first hand experience working with superintendents and sports field 
managers on not only developing new turfgrasses but also developing cultural programs to complement and emphasis best 
management practices to maximize turfgrass performance under a variety of environments, uses and situations.  I retired 
from Texas A&M after 31 years of research in genetics and turf management, have owned a consulting company since 1979 
and present co-own a company for marketing proprietary turfgrasses throughout the International Market, and serve as 
science advisor to Bladerunner Farms in Poteet, Texas and to Toyo Green in Tokyo Japan.  I have travel in 27 different 
countries over the past 35 years, lectured to more than 10,000 superintendents through the GCSAA education program both 
in the US and internationally.  I have developed and have in the market 20 different varieties of grasses across five different 
species including both warm and cool season grasses. 

ชุดสัมมนาสมบูรณ์บนจัดการ Zoysiagrass ถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลชีวภาพ สรีรวิทยา และศาสตร์พืชสกุล Zoysiagrass เน้นการใช้ Zoysiagrass 
ในหลักสูตรที่ดีที่สุด  ข้อมูลที่แสดงตามงานวิจัยกว่า 30 ปี และมือแรกประสบการณ์ทํางานกับ superintendents และกีฬาฟิลด์ผู้จัดการไม่เพียงพัฒนา 
turfgrasses ใหม่ แต่ยัง พัฒนาโปรแกรมวัฒนธรรมส่วนเติมเต็มและเน้นการจัดการปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ turfgrass ภายใต้สภาพแวดล้อม การ
ใช้ และสถานการณ์ที่หลากหลาย  ผมถอนจากเท็กซัส A & M หลังจากวิจัยพันธุศาสตร์ปี 31 และหญ้าจัดการ มีเจ้าของบริษัทที่ปรึกษาตั้งแต่ 1979 และ
ปัจจุบันร่วมเป็นเจ้าของบริษัทสําหรับตลาด turfgrasses กรรมสิทธิ์ตลอดทั้งตลาดต่างประเทศ และเป็นวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษา ฟาร์ม Bladerunner ในรี่ 
เท็กซัส และโตโยสีเขียวในโตเกียวญี่ปุ่น .  แล้วเดินทางในต่างประเทศ 27 ปีผ่านมา 35, lectured กับ superintendents มากกว่า 10000 โปรแกรม
ศึกษา GCSAA ทั้ง ในสหรัฐฯ และต่างประเทศ  มีพัฒนา และมีในตลาดได้ 20 สายพันธ์ุต่าง ๆ ของหญ้าทั้ง 5 สายพันธ์ุต่าง ๆ รวมทั้งหญ้าทั้งฤดูร้อน และ
เย็น



Primary area of evolution of Zoysia species

ZOYSIAGRASS: AN ANCIENT 
GRASS

The primary area of adaptation of the genus extends from approximately 43 degrees N latitude, to 15 degrees S latitude 
(Australia) with additional occasional occurrences as far south as Tasmania (42 degrees S).  This genus is one of the most 
widely distributed species through evolution and accounts for the number of species identified within the genus (11 
species).  The pacific rim is the natural home of the zoysiagrass species with an evolution which is documented to have 
been used at turf in Korea and Japan more than 1000 years. The broad distribution of the species is exemplified by the 
diversity of the plant types, environmental niches in which it grows naturally and the expanse of the species types.  The 
list of species is available on request.
  
พื้นที่หลักของการปรับตัวของตระกูลนี้ขยายจากประมาณ N 43 องศาละติจูด กับละติจูด 15 องศา S (ออสเตรเลีย) มีเหตุการณ์การเป็นครั้งคราวเพิ่ม
เติมเท่าใต้แทสเมเนีย (42 องศา S)  พืชสกุลนี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์กระจายกันอย่างแพร่หลายผ่านวิวัฒนาการและบัญชีสําหรับหมายเลขของชนิดที่ระบุ
ภายในพืชสกุล (11 ชนิด)  แปซิฟิคเป็นบ้านธรรมชาติพันธ์ุ zoysiagrass มีวิวัฒนาการซึ่งจัดให้มีการใช้ในสนามหญ้าในเกาหลี และญี่ปุ่นกว่า 1000 ป ี
กระจายพันธุ์กว้างเป็น exemplified โดยความหลากหลายของชนิดพืช สิ่งแวดล้อมตรงไหนที่มันเติบโตตามธรรมชาติ และหลากชนิดพันธุ์  รายชื่อพันธุ์
สามารถขอได้



Zoysiagrass: An Ancient 
• Primary Area of Adaptation: Asia-

Pacific
• Years under Culture: Ten Centuries +
• Cultural Significance: 

– Korea:  The Golden Grass
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The Kings tombs in southern South Korea at Tumuli Park were constructed approximately 100 AD and according to 
information available, were established to Zoysiagrass for both religious and biological reasons.  Zoysia is known as the 
GOLDEN GRASS and in its dormant state appears a bright yellow – Flaxen Color.  The winter color is to exemplify the 
esteem with which the deceased was held.  The biological characters of importance is the plants ability to survive in a 
natural environment with little or no cultural inputs, erosion control and the plants ability to survive in Monsoon and 
drought environments.  The region of Korea depicted in this photo may experience 50 – 60 inches of rain per year which 
generally occurs in a 5 – 6 month period, followed by an extensive dry period. 
This turf is not irrigated, mowed nor fertilized and has maintained excellent ground cover and erosion control for several 
centuries.  Although the winter color is of little consequence in SE Asia, the tenacity of the grass to survive with little or no 
cultural inputs for centuries speaks for itself on sustainability. 

สุสานกษัตริย์เขาในเกาหลีใต้ที่ Tumuli Park ถูกสร้างประมาณ 100 AD และตามข้อมูลที่มี ก่อการ Zoysiagrass ด้วยเหตุผลทางศาสนา และทาง
ชีวภาพ  Zoysia เรียกว่าหญ้าสีทอง และในสถานะที่ไม่ปรากฏ เป็นสีเหลืองสดใส – สี Flaxen  ฤดูหนาวสีจะ exemplify ต้นทุนซึ่งผู้ตายถูกจัดขึ้น  ตัว
ทางชีวภาพของพืชความสามารถในการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมีน้อย หรือไม่มีวัฒนธรรมอินพุต ควบคุมการพังทลาย และพืชสามารถ
อยู่รอดในสภาพแวดล้อมมรสุมและภัยแล้งได้  ภูมิภาคของเกาหลีที่แสดงในภาพนี้อาจ 50 – 60 นิ้วฝนต่อปีซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นในระยะเวลา 5 – 6 
เดือน ตามรอบระยะเวลาการแห้งที่หลากหลาย
สนามหญ้านี้เป็นชลประทาน mowed หรือปฏิสนธิ และได้รักษาครอบคลุมพื้นดินดีและควบคุมการพังทลายหลายศตวรรษ  แม้ว่าสีหนาวเป็นสัจจะน้อย
ใน SE Asia, tenacity หญ้าเพื่อความอยู่รอด มีน้อย หรือไม่มีอินพุตวัฒนธรรมศตวรรษพูดสําหรับตัวเองบนความยั่งยืน



Zoysiagrass: An Ancient 
• Primary Area of Adaptation: Asia-

Pacific
• Years under Culture: Ten Centuries +
• Cultural Significance: 

– Korea:  The Golden Grass
– Japan: Horse Pastures (only animal to eat Zoysiagrass 

forage)

– S E Asia: Native Invader 
• Favors low light, high rainfall conditions
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Zoysiagrass: An Ancient Grass
Primary Area of Adaptation: Asia-Pacific
Years under Culture: Ten Centuries +
Cultural Significance: 

Korea:  The Golden Grass
Japan: Horse Pastures (only animal to eat Zoysiagrass forage)
S E Asia: Native Invader 

Favors low light, high rainfall conditions

Zoysiagrass: ความโบราณหญ้า
พื้นที่หลักของการปรับตัว: เอเชีย-แปซิฟิกปีภายใต้วัฒนธรรม: สิบศตวรรษ + 
ความสําคัญวัฒนธรรม: 
เกาหลี: หญ้าสีทองญี่ปุ่น: 
ม้า Pastures (เฉพาะสัตว์กินอาหารสัตว์ Zoysiagrass) 
S E Asia: หอมรุกรานเจ้าต่ําสภาพแสง สูงปริมาณน้ําฝน



Tifdwarf green invaded by native manilagrass

5Photo credit: ATC Thailand
This is a Tifdwarf bermudagrass (Cynodon hybrid) green at Alabang CC in the Philippines, near Manila, in the rainy 
season. Note the large patches of native manilagrass (Zoysia matrella) that have invaded the bermuda green. The 
manilagrass grows better under low light conditions and low mowing heights in the climate of SE Asia, and will 
outcompete bermudagrass in most growing environments. 

นี่คือการ Tifdwarf bermudagrass (หญ้าผสม) สีเขียวที่ CC แรมในฟิลิปปินส์ อ่าง ฤดูฝน หมายเหตุโปรแกรมของ manilagrass พื้นเมือง 
(Zoysia matrella) ที่มีบุกประเทศเบอร์มิวดาสีเขียวขนาดใหญ่ Manilagrass เติบโตขึ้นภายใต้สภาพแสงน้อยและความสูง mowing ต่ําในสภาพภูมิ
อากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจะ outcompete bermudagrass ในสภาพแวดล้อมที่เติบโตมากที่สุด



Broad Geographic area of 
adaptation

• Diversity in Plant Types and Species 
and Utility

• Heat tolerance
• Cold tolerance
• Low nutritional requirements
• Low water consumption
• High salt tolerance
• Good Insect and Disease tolerance
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The development of new and improved grasses begins with the collection of many plants that were unique in different 
ways.  Size Color and Shape are only the beginning.  The biology of the plant is what helps a plant to survive in unusual 
conditions and those are the plants that we seek to bring into our collection to help with genetic improvement.  The 
zoysiagrass plant growing on the edge of a salt bed must possess special strengths to tolerate living in essentially pure 
salt, a plant that survives on the edge of a steep slope must have some special characters to be able to hold it self in 
place with exceptional rhizomes, stolons and roots and we must mention the ability to survive with minimal water as 
water from the heaviest of rain storms doesn’t have time to penetrate the soil and nurture the plant.  

การพัฒนาของหญ้าได้รับการ พัฒนาเริ่มต้น ด้วยคอลเลกชันของพืชที่ไม่ซ้ํากันในหลาย ๆ  สีขนาดและรูปร่างจะเริ่มต้น  ชีววิทยาของพืชเป็นสิ่งช่วยให้
โรงงานเพื่อความอยู่รอดในสภาพปกติ และผู้ที่เป็นพืชที่เราพยายามที่จะนําเข้ามาในคอลเลกชันของเราจะช่วยให้ มีการปรับปรุงพันธุกรรม  โรงงาน 
zoysiagrass ที่เติบโตบนขอบเตียงเกลือต้องมีจุดแข็งพิเศษทนอยู่เป็นบริสุทธิ์เกลือ พืชที่ survives ในลาดชันต้องมีอักขระพิเศษบางตัวจะสามารถถือ
ได้ด้วยตนเองที่มีเหง้าที่ยอดเยี่ยม stolons และราก และเราต้องพูดถึงความสามารถในการอยู่รอด ด้วยน้ําเพียงเล็กน้อยเป็นน้ําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพายุ
ฝนไม่มีเวลาเจาะดิน และ รักษาโรงงาน



• Salinity • Grooming

• Root Zone 
Maintenance

• Fertility 

7

Establishment

Major areas of consideration in developing plants and identifying plants for a sustainable environment requires us  to 
consider not only the environment in which the plant survives, but also what as turf managers we need to provide to help 
the plant when we put it into yet harsher environments of close frequent mowing, heavy traffic and altered soil conditions. 

พื้นที่หลักของการพิจารณาในการพัฒนาพืช และระบุพืชสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนทําให้เราต้องพิจารณาไม่เพียงแต่สภาพแวดล้อมที่พืช survives แต่ยังสิ่ง
ที่เป็นผู้จัดการสนามหญ้าที่เราต้องการให้ช่วยโรงงานเมื่อเราใส่มันลงในยังสภาพแวดล้อม harsher mowing บ่อยปิด จราจรหนัก และสภาพดินที่
เปลี่ยนแปลง



Native Zoysia matrella growing naturally under coconut palms, 
infrequently mowed, no irrigation, fertilization nor pesticides, on an 
island near Davao in the southern Philippines.

Asian Turfgrass Center
With recognition to Micah Woods of the Asian Turfgrass Center, this is a native sand of Z. matrella which is growing 
naturally under coconut palms in the southern Philippines.  Of particular note is the consistency in appearance, and 
absence of any off type plants (weeds).  The high density and rhizomatous nature of this species provides considerable 
competition to invasion by other plants.  

มีการรู้จํามีคาห์ป่าของศูนย์ Turfgrass เอเชีย นี่คือทรายดั้งเดิมของ matrella z.ซึ่งมีการเติบโตตามธรรมชาติภายใต้ต้นมะพร้าวในตอนใต้ของ
ฟิลิปปินส์  ตั๋วเฉพาะมีความสอดคล้องในลักษณะ และการขาดงานของปิดชนิดพืช (วัชพืช)  ความหนาแน่นสูงและธรรมชาต ิrhizomatous พันธ์ุนี้ให้
บุกรุกแข่งขันมาก โดยพืชอื่น ๆ



Table1. Recognized Zoysia species 2014

1 Z. japonica (Steudel)
2 Z. macrantha (Desvaux)
3 Z. macrostachya (France & Savatier)
4 Z. matrella (L.) Merrill
5 Z. minima (Colenso) Zotov
6 Z. pacifica (Goudswaard) Hotta & Kuroki
7 Z. pauciflora (Mez)
8 Z. planifolia (Zotov)
9 Z. seslerioides (Balansa) Clayton & Richardson
10 Z. sinica (Hance)
11 Z. tenuifolia (Thiele)

The level of diversity is expressed in the number of unique and identifiable species with in the genus Zoysia.  Eleven are 
listed however in our past 3 decades of research we have only been able to acquire 8 live specimens of the 11 and are 
constantly looking for them.  Z. seslerioides as an example was last reported to have been collected in Viet Nam nearly 200 
years ago, however we have not identified any live specimens to date.  

ระดับของความหลากหลายแสดงเป็นจํานวนเฉพาะ และระบุชนิดด้วยใน Zoysia  43 อยู่แต่ในของทศวรรษที่ 3 ของงานวิจัย เรามีเพียงได้รับ 8 ไว้เป็น
ตัวอย่างอยู่ที ่11 และกําลังมองหาพวกเขาตลอดเวลา  Seslerioides z.เป็นตัวอย่างล่าสุดมีการรายงานได้ถูกรวบรวมในเวียดนามเกือบ 200 ปีที่ผ่าน
มา อย่างไรก็ตามเราได้ไม่ระบุไว้เป็นตัวอย่างการถ่ายทอดสดวันที่



ZOYSIAGRASS IS NATIVE TO THE 
PACIFIC RIM COUNTRIES (11 

• Several species with 
turfgrass attributes:
– Z. japonica 

• Northern latitudes
• Medium coarse texture
• Primary use –

– Lawns, golf course 
fairway & rough areas

– Z. matrella 
• Tropical and sub-

tropical latitudes
• Medium fine – fine 

texture
• Primary Use –

– Greens – tees and 
fairways

Of the 11 species there are only two or three that have significant appeal as turf types.  The other species are either 
very rare or as with the macrostaycha, an excellent source of genetic diversity for cold hardiness and salt tolerance, and 
natural erosion control on extremely poor soils, otherwise not commercially available.  The more northern turf-type 
plants will include the Z. japonica – types which are medium to coarse textured,  generally flower in the early spring and 
the commercial cultivars available are used for lawns, golf course roughs and  on many of the early golf course 
fairways.  With the development and improvement in the Z. matrella-types which would be considered the southern 
types which are denser and finer textured, these are favored for fairways, tees and greens.  As evidenced by the recent 
PGA tour event held at the Atlanta Athletic Club in Georgia (United States).  The turf type zoysiagrasses are noted for an 
extensive rhizome system and high density.  



A NATIVE SPECIES – 

• Adapted to the local environments
• Broad Area of Adaptation – Pacific Rim

–Seasonal low light conditions
–Native soils

• Droughty to Saturated
–Seasonal rainfall 

My first international exposure to zoysiagrass was in Japan in 1982.  Wall to wall zoysiagrass on the golf course with the 
expectation is here they were using the two green system– one zoysiagrass, one bentgrass with Z. japonica throughout the 
fairways and rough areas.  As a native species, Zoysiagrass is best adapted to your natural environmental conditions.  The 
speciation of the genus (Zoysia) has allowed for a very extensive area of adaptation, geographically as well as 
environmentally.  We collected zoysiagrasses on a wide range of soil types (sand – heavy clay), soil pH from 5 – 9 and from 
sites which were either fully saturated and water logged to droughty hill sides, from 1500 m to the seashore.  

Zoysiagrass สัมผัสประเทศของฉันแรกมีในญี่ปุ่นในปี 1982  ผนังกับผนัง zoysiagrass ในสนามกอล์ฟด้วยความคาดหวังอยู่ที่นี่เคยถูกใช้โดย 
zoysiagrass system– สีเขียวหนึ่งสอง bentgrass เดียวกับ z. japonica ตลอดแฟร์เวย์และพื้นที่ขรุขระ  เป็นพันธุ์พื้นเมือง Zoysiagrass เป็นส่วน
ปรับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ  การเกิดสปีชีส์ใหม่ของตระกูลนี้ (Zoysia) ได้รับอนุญาตสําหรับพื้นที่กว้างขวางมากของการปรับตัว เช่นกันทาง
ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็น  เรารวบรวม zoysiagrasses ในความหลากหลายของชนิดดิน (ทรายดินหนัก), ดินค่า pH 5-9 และ จากเว็บไซต์ที่ได้จะเต็ม
อิ่มตัวและน้ําที่เข้าสู่ด้านข้างเนินเขา droughty จาก m 1500 เพื่อไปชายทะเล



Major physiological attributes 
Drought tolerance           Salinity Tolerance         Shade 

tolerance

Zoysiagrasses have some tremendously strong physiological characteristics which aid in their natural adaptation to the 
diverse climatic and soil environments of the Pacific Rim.  Over my three decades of research on this species, I have 
gained an even greater appreciation for this grass as we have expanded its use throughout many other climatic zones 
including North and South America.  The persistence and drought tolerance is exemplified in the first photo of the 
Kings Tombs established in 1200 AD in S. Korea.  The shear slopes this plant has survived on suggest a plant that 
tolerate with minimal natural rainfall.  The monsoon seasons of S. Korea will deliver 1500 mm annually, but usually in a 
6 month period of time, with little or no rainfall the balance of the year.  

One of my favorite photos demonstrates the tremendous salt tolerance of this grass growing on the edge of Salt Beds in 
the Yellow Sea of S. Korea.  Now the site of South Korea’s ultramodern Incheon Airport.

The shade tolerance of the Zoysiagrasses is one of the most important attributes among warm season grasses.  
Diamond is noted for being able to tolerate up to 85% light suppression and is one of the most shade tolerate 
commercial varieties available.  As a species however, the zoysiagrasses demonstrate a  unique adaptation to the 
overcast skies and low light conditions typical of most of SE Asia.  
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The primary area of evolution certainly covers most of the Asia-Pacific and was the target of many of the early collection 
trips to find genetic diversity with which plant breeders work with in developing new grasses.  As these new varieties have 
been developed and strengthen with multiple characteristics we find the potential use of the grasses to spread dramatically 
around the world.  Brazil as an example will be the home of the 2016 Olympics and for the first time in more than 100 
years, golf will be added to the venue.  The new Golf Course being build will feature Zeon Zoysiagrass as the grass of 
choice for the tees and fairways.  WHY – Low maintenance, sustainable a with outstanding playability. 

พื้นที่หลักของวิวัฒนาการครอบคลุมส่วนใหญ่ของเอเชียแปซิฟิก และเป็นเป้าหมายของเดินทางคอลเลกชันเริ่มต้นหาความหลากหลายทางพันธุกรรมกับ
พืชที่บรีดเดอร์สงานในการพัฒนาหญ้าใหม่แน่นอน  เป็นสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้ได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างลักษณะหลายที่เราพบอาจมีการใช้หญ้าแพร่
กระจายอย่างมากทั่วโลก  บราซิลเป็นตัวอย่างจะเป็นบ้านของโอลิมปิก 2016 และเป็นครั้งแรกในกว่า 100 ปี สนามกอล์ฟจะเพิ่มสถาน  หลักสูตรกอล์ฟ
ใหม่ที่ถูกสร้างจะคุณลักษณะ Zeon Zoysiagrass เป็นหญ้าของพรีและแฟร์เวย์  ทําไม – ต่ําบํารุงรักษา ยั่งยืนเป็นกับ playability โดดเด่น



SHADE TOLERANCE
• St. Augustinegrass
• Zoysiagrass

–Seashore Paspalum
–Kikuyugrass 

» Buffalograss
» Bermudagrass, Common

As with extremes in environmental conditions, the Zoysias likewise have considerable diversity in their ability to adapt to 
low light conditions.  Zoysia japonica-type plants have only marginal shade tolerance with Z. matrella’s and pacifica’s 
being more shade tolerant.

เช่นเดียวกับที่สุดในสภาพแวดล้อม Zoysias ในทํานองเดียวกันได้หลากหลายมากความสามารถในการปรับให้เข้ากับสภาพแสงน้อย  Zoysia 
japonica ชนิดพืชมีเพียงเงากําไรเผื่อ ด้วย z. matrella และของรีแปซิฟิกการเพิ่มแรเงาทนกับ



Hours of sunshine over the span of 
a year (10 yr avg) for Bangkok and 
Tokyo 
ชั่วโมงแสงเหนือช่วงปี (10 ปีราคา) สําหรับ
กรุงเทพและโตเกียว

Contrast hours of sunshine 
between Atlanta, Bangkok 
and Tokyo . The summer 

months of SE Asia is 
marked with low light 

conditions
ความคมชัดของซันไชน์ระหว่าง
แอตแลนต้า กรุงเทพ และโตเกียว 
ฤดูร้อนของเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้จะ มีสภาพแสงน้อยเครื่อง

This graph demonstrates the hours of sunshine experience through the season.  The first is of Bangkok in comparison to 
Tokyo.  Both sites are within the realm of zoysiagrass adaptation and during the summer months, especially for Tokyo it is 
noted that there is only moderate sunshine throughout the year, Bangkok and this region is experiencing low light 
conditions due to weather patterns and natural rainfall at this same time.  In comparison, the plot of Atlanta GA shows 
considerable high sunshine during the summer growing months with lows during periods when the warm season grasses 
are generally dormant anyway.  This accounts for a major difference in the performance of a native grass such as the 
Zoysiagrasses in comparison to Bermudagrass or even the Paspalum.  Both had a need for considerable more sunlight, and 
can account for their relative weak performance during the monsoons and generally in summer months. 

กราฟนี้แสดงให้เห็นถึงชั่วโมงของซันไชน์ประสบการณ์ผ่านฤดูกาล  เป็นครั้งแรกของกรุงเทพมหานครโดยโตเกียว  ไซต์ทั้งสองอยู่ภายในขอบเขตของการ
ปรับ zoysiagrass และในช่วงเดือนฤดูร้อน โดยเฉพาะในโตเกียว มันเป็นตั้งข้อสังเกตว่า มีปานกลางไชน์ตลอดทั้งปี กรุงเทพมหานคร และภูมิภาคนี้
กําลังประสบสภาพแสงน้อยรูปแบบสภาพอากาศและปริมาณน้ําฝนตามธรรมชาติในเวลาเดียวกันนี้  ในการเปรียบเทียบ พล็อตของแอตแลนตา GA 
แสดงซันไชน์สูงมากในช่วงฤดูร้อนเดือนกับแนวเมื่อหญ้าฤดูร้อนจะไม่ทั่วหรือช่วงการเจริญเติบโต  นี้บัญชีสําหรับความแตกต่างที่สําคัญในประสิทธิภาพ
ของหญ้าพื้นเมืองเช่น Zoysiagrasses โดย Bermudagrass หรือแม ้Paspalum  ทั้งมีจํานวนมากต้องการแสงแดดมากขึ้น และสามารถบัญชีสําหรับ
ประสิทธิภาพของพวกเขาสัมพันธ์อ่อนแอใน ช่วงมรสุม และโดยทั่วไป ในฤดูร้อน



Tifway bermudagrass

Diamond
Zoysiagrass

(Minimal direct sunlight)

Early testing of Diamond demonstrated its excellent shade tolerance in comparison to Tifway bermudagrass on a golf 
course in S. Florida, USA where Tifway could not survive in the densely shade tee box where Diamond actually encroached 
into the Tifway even under full sun.   

ก่อนทดสอบเพชรแสดงให้เห็นว่าการยอมรับ โดย bermudagrass Tifway บนสนามกอล์ฟใน s ได้ฟลอริดา สหรัฐอเมริกาที่ Tifway อาจไม่รอดใน
เงาแห่งความหนาแน่นไปเงาทีกล่องที่ไดมอนด์ encroached ใน Tifway ใต้อาทิตย์เต็มจริง



A NATIVE SPECIES – 

• Unless it has been genetically 
enhanced!
• Improved density
• Deeper persistent root systems
• Rapid growth and recovery
• Shade tolerance
• Salinity Tolerance 

–  active salt uptake
– Eliminating the need for flushing and excessive 

irrigation

A NATIVE SPECIES – Zoysiagrass is hard to beat

Unless it has been genetically enhanced

Improved density
Deeper persistent root systems
Rapid growth and recovery
Shade tolerance
Salinity Tolerance 

 active salt uptake
Eliminating the need for flushing and excessive irrigation

Disease and Insect resistance

พันธุ์พื้นเมือง – Zoysiagrass จะไปเว้นแต่จะได้รับความหนาแน่น Improved แปลงพันธุกรรมเพิ่มเติบโตอย่างรวดเร็วแบบระบบรากลึกและกู้คืนสี
ยอมรับค่าเผื่อเค็มใช้เกลือดูดซับสําหรับการชลประทานมากเกินไป และล้างโรคและต้านทานแมลง



DROUGHT TOLERANCE

• Zoysiagrass
–Bermudagrass
–SeaShore 
Paspalum
•St. Augustinegrass
•Kikuyugrass

The Zoysia genus and Buffalograss (Buchloe) are among the most drought tolerant of all turfgrasses.  Recognition must 
be given to the genetic diversity represented by the species. 

สกุล Zoysia และ Buffalograss (Buchloe) มีมากที่สุดแล้งทนกับ turfgrasses ทั้งหมด  ต้องได้รับรู้เพื่อความหลากหลายทางพันธุกรรมที่แสดง 
โดยสายพันธุ์



WATER REQUIREMENTS

 
• Zoysiagrass  

• Bermudagrass, 
Common
– 
Centipedegrass
•Bermudagrass, 
Hybrid

•Seashore 
There is considerable difference in the amount of water a plant requires to persist, and the amount of water that the plant 
will use.  In numerous research projects, we have noted that there is little difference in the amount of water a plant will 
use if provided.  The critical issue concerns how much water does the plant required to maintain 1) active growth, 2) 
persistence, and 3) survival. 

มีความแตกต่างมากจํานวนน้ําที่พืชต้องการฝืน และจํานวนน้ําที่จะใช้ในโรงงาน  ในโครงการวิจัยจํานวนมาก เราได้กล่าวว่า มีความแตกต่างเล็กน้อย
จํานวนน้ําที่พืชจะใช้ให้  ข้อสงสัยปัญหาสําคัญเท่าใดน้ําไม่พืชที่จําเป็นในการรักษาการเติบโต 1 งาน 2) มีอยู่ และ 3) อยู่รอด



SALINITY TOLERANCE
• Seashore Paspalum 
• Alkaligrass, Weeping
• Zoysiagrass

–Bermudagrass, Hybrid
–St. Augustinegrass
–Bermudagrass, Common
–Kikuyugrass

Salinity has become increasingly important in the turf world as greater attention is being directed to the use of effluent and 
brackish waters for irrigation.  The shortage and economy of potable water supplies dictates that alternative means of 
maintenance will be necessary including the use of lower-water consuming, more saline tolerant grasses such as the 
Seashore Paspalum’s as well as the Zoysiagrasses.

เค็มได้กลายเป็นมากสําคัญในโลกสนามหญ้า ตามความสนใจมากขึ้นเป็นการการใช้น้ํากร่อยและน้ําสําหรับการชลประทาน  ขาดแคลนและเศรษฐกิจค่อน
ใช้บอกว่า หมายถึงทางเลือกของการบํารุงรักษาจะมีความจําเป็นรวมถึงการใช้ต่ํากว่าน้ําบริโภค หญ้าทนกับ saline มากเช่นของ Seashore Paspalum 
ที่และ Zoysiagrasses



Area adjacent to salt beds (Yellow Sea) in Western South Korea are maintained with the use of zoysiagrasses.  These 
plants, essentially growing in salt are Z. macrostaycha species, a native or wild relative to the Zoysia species used for turf. 

ตั้งอยู่ใกล้เตียงเกลือ (ทะเลเหลือง) ในเกาหลีใต้ตะวันตกจะรักษา ด้วยการใช้ zoysiagrasses  พืชเหล่านี้ เป็นการเติบโตในเกลือมีพันธุ์ 
macrostaycha z. พื้นหรือป่าสัมพันธ์กับชนิด Zoysia ใช้สําหรับสนามหญ้า



Original green was built to USGA root zone specifications in 1972 and planted to Penncross bentgrass (Agrostis palustris).  
Irrigation was from surface water lakes which were a bit saline.  In 2005-2006 the area experienced a severe drought with 
the lake level dropping to less than 30% of capacity and the salt levels of the water becoming dangerously saline.  
Continued irrigation with the saline water resulted in total failure of the root zone and of the grass.  The level of salts 
throughout the soil profile reached 17,000 ppm.  In the spring of 2006, Diamond zoysiagrass was planted on sections of 
the greens that had died the previous year.  By the fall of 2006, the zoysiagrass was the only survivor.  Leaf tissue analysis 
of Diamond Zoysiagrass clippings revealed they contained up to 10,000 ppm.  Salts which had been extracted from the 
root zone. 

สีเขียวเดิมสร้างขึ้นในข้อกําหนดโซนราก USGA และปลูกเพื่อ Penncross bentgrass (Agrostis palustris)  ชลประทานได้จากผิวน้ําทะเลสาบซึ่ง
บิต saline  ในป ี2005-2006 พื้นที่ประสบภัยแล้งรุนแรงระดับเลปล่อยน้อยกว่า 30% ของกําลังการผลิตและระดับเกลือน้ํากลายเป็น saline เลิฟ  
ชลประทานอย่างต่อเนื่อง ด้วยน้ําเกลือทําให้เกิดรวมความล้มเหลว ของโซนราก และใบหญ้า  ระดับของเกลือทั่วโพดินถึง 17,000 ppm  ในฤดูใบไม้
ผลิปี 2006, zoysiagrass เพชรถูกปลูกบนส่วนของสนามที่เสียชีวิตในปีก่อนหน้า  โดยฤดูใบไม้ร่วงปี 2006, zoysiagrass มีผู้รอดชีวิตเท่านั้น  
วิเคราะห์เนื้อเยื่อใบคลิปหน้าเพชร Zoysiagrass เปิดเผยว่า มีอยู่ถึง 10000 ppm  เกลือที่ได้รับการสกัดจากโซนราก



New technology used in other industries are finding there way into turfgrass management with tremendous success.  The 
soil moisture probes help us to understand the status of our root zone concerning both water content, air balance and 
salinity status.  All of these factors greatly impact our cultural programs for maintaining superior turf.  

หาเทคโนโลยีใหม่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีลักษณะเป็น turfgrass จัดการกับความสําเร็จอย่างมาก  คลิปปากตะเข้ความชื้นดินช่วยให้เราเข้าใจ
สถานะของโซนรากของเราเกี่ยวข้องกับน้ําทั้งเนื้อหา อากาศสถานะสมดุลและเค็ม  ปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดผลกระทบโปรแกรมของวัฒนธรรมการรักษา
หญ้าเหนือกว่ามาก



 

All putting greens where resodded to Diamond Zoysiagrass in 2007 with only minor modifications to the root zone to 
correct topography and surface drainage issues.  By the fall of 2009 soil samples taken from these greens indicated that 
there was no salt in the profile.  The clippings were removed with each mowing and the grass had extracted the salts from 
the soil.  Flushing with additional water was not necessary.  Greens are mowed with tri-plex mowers, no need for syringing 
and irrigation was applied generally 1 – 2x per week during dry period.  

พัตต์ทั้งหมดที ่resodded กับ Zoysiagrass เพชรในป ี2550 มีเพียงจํานวนปรับโซนรากเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ําภูมิประเทศและพื้นผิว  โดยฤดู
ใบไม้ร่วงของ 2009 ตัวอย่างดินที่นํามาจากผักเหล่านี้ระบุว่า มีไม่มีเกลือในโพรไฟล์  คลิปหน้าถูกเอาออก ด้วยละ mowing และหญ้าที่มีแยกเกลือจาก
ดิน  ลบรายการบัญชีเพิ่มเติมน้ําไม่จําเป็น  สีเขียวเป็น mowed กับตรีเพล็กซ์ mowers ไม่ต้องการ syringing และชลประทานนํามาใช้โดยทั่วไป 1 – 
2 แห้ง x ต่อสัปดาห์ในระหว่างรอบระยะเวลา



 Salinity and Drought Data
 Salinity Tolerance1 of six Zoysiagrass varieties

     % Leaf Firing 2,3

             Exposure           _                     
• Entry  Pre‐stress  2 month  6 month 
• 0501  3.30 a  16.61 a  32.40 a
• Diamond 6.52 a  34.83 a  50.69 b
• 0702 20.93 b  57.9 b 86.82 c
• Zeon  31.89 c  90.21 c  98.56 c
• Cavalier 5.25 a 70.87 bc 99.75 c
• 0701 6.05 a 71.94 bc 100.00 c
• LSD  9.47  22.19  15.05
• 1Plants were treated with 300 mM NaCl (17,000 ppm)
• 2 mean of 5 replicates
• 3 Leaf firing was quantified via digital image analysis using APS 

Access 2.0 software

Not all zoysiagrasses are equal in the degree of performance, however all zoysiagrasses do deal with salinity in the same 
manner as to use salt glands to remove salt from the soil and they all do it more efficiently than either bermudagrass or 
paspalums.  This feature allows us to make a serious modification in the way we manage the grass, manage water (no 
flushing required) and in fact, the way we need to be building our root zones.  With zoysiagrass greens, a deep sand base 
over a perched gravel is not necessary. 

Zoysiagrasses ไม่เท่ากันในระดับของประสิทธิภาพ แต่จัดการกับเค็ม zoysiagrasses ทั้งหมดในลักษณะเดียวกับใช้ต่อมเกลือเอาเกลือออกจากดิน 
และพวกเขาทําได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า bermudagrass หรือ paspalums  คุณลักษณะนี้ช่วยให้เราสามารถทําการแก้ไขอย่างจริงจังในวิธีเราจัดการ
ให้หญ้า จัดการน้ํา (ไม่ลบจําเป็น) และความเป็นจริง ตามที่เราจําเป็นต้องสามารถสร้างโซนของเราหลัก  มีสีเขียว zoysiagrass ทรายลึกฐานกว่ากรวด
อยู่ไม่จําเป็น



This is a photomicrograph of the leaf surface of Diamond zoysiagrass.  SG = salt gland, the square objects are salt 
crystals which were drawn from the soil through the plant and excreted onto the leaves of the plant

นี่คือ photomicrograph ของพื้นใบเพชร zoysiagrass  SG =ต่อมเกลือ วัตถุสี่เหลี่ยมมีผลึกเกลือที่ออกจากดินโดยใช้พืช และ excreted บนของ
ใบไม้.  



How much salt?

Fresh water   < 1,000 ppm
Slightly saline   1,000 – 3,000 ppm (1.5 - 4 dSm-1)
Moderately saline  3,000 – 10,000 ppm
Highly saline  10,000 – 35,000 ppm (15 – 55 dSm-1)

Ocean water (on average)  35,000 ppm  or 3.5 %
 (roughly 85% of which is Na and Cl)

300 mM NaCl is  ≈ 17,500 ppm or
    40% seawater or
   27 dSm-1

วิธี

น้ํา < 1000ppm
เล็กน้อย saline 1000 – 3000 ppm (dSm 1.5-4-1)
Saline ปานกลาง 3000 – 10000 ppm 
สูง saline 10000 – 35000 ppm (dSm 15-55-1)
 ทะเลน้ํา (โดยเฉลี่ย) 35000 ppm หรือ 3.5% (ประมาณ 85% ที่เป็น Na และ Cl)
300 mM NaCl เป็น≈ 17,500 ppm หรือ 40% ทะเลหรือ dSm 27-1



Optimum conditions for  
Establishment

• Soil temperatures
– Above 68 F(20 C), below 110 F (43 C)

• Moisture
– Adequate soil moisture

• Initial irrigation – 3 - 5 x per day
• Subsequent Irrigation to avoid stress (avoid excessive 

root zone saturation)

• Fertility
– Starter fertilizer – preplant
– 2 – 4 # N per 1000 sq. ft./yr. (1-2 kg/100m2)

• Vegetative
– 100 – 300 US bu per acre (sprigs)
– 4870 yds / acre = 43,560 sq. ft. per acre  (0.4 

Ha)
• Seed

Environmentally the conditions in all of S. E. Asia is generally acceptable for Zoysiagrasses especially with the tropical 
temperatures, rainfall and light conditions.  Since Zoysia as a species, and many of the improved varieties such as Diamond 
and Zeon, have good low light tolerance the grasses can be established most any time.  The major issue would be to have 
adequate, but not excessive soil fertility, good weed free planting site, adequate irrigation system to have uniform 
coverage.  Since most of the improved zoysiagrasses adapted to this region  are vegetative, seeded type would not be 
used. 

สิ่งแวดล้อมเง่ือนไขในทั้งหมดของ S. E. เอเชียถูกยอมรับโดยทั่วไปสําหรับ Zoysiagrasses โดยเฉพาะเขตร้อนอุณหภูม ิปริมาณน้ําฝน และสภาพแสง  
ตั้งแต่ Zoysia ชนิด และหลายพันธ์ุเช่นเพชรและ Zeon ปรับปรุง มีดีต่ําแสงยอมรับหญ้าสามารถสร้างมากที่สุดตลอดเวลา  ประเด็นสําคัญจะมีความ
อุดมสมบูรณ์ของดินเพียงพอ แต่ไม่มากเกินไป ฟรีเว็บไซต์ ระบบชลประทานที่เพียงพอเพื่อให้ครอบคลุมรูปปลูกวัชพืชดี  เนื่องจากส่วนใหญ่ของ 
zoysiagrasses ปรับปรุงดัดแปลงในภูมิภาคนี้มีผักเรื้อรัง seeded ชนิดจะไม่สามารถใช้



The good news: Zoysiagrass 

The bad news: Production 
fields allowed to develop seed 
heads are prone to crop 
contamination and high frequency 
of off- types.  Quality production 
requires close scrutiny for off-
types.  Seed of off-types can be 
moved with sod, sprigs or plugs. Asian Turfgrass Center

Asian Turfgrass Center

The diversity of the species was captured in the collection, the advancement of the species was enabled by our ability to 
pollinate across the species and enabled us to develop very unique plant types that mother natured did not readily provide.  
We have developed cultural programs to maximize the performance of these grasses depending on the site and utility, and 
we have been able to put several into commercial production.  The bad news however is that most of these grasses are 
vegetatively reproduced through sod production, and that any seed these plants might produce will be a source of 
potential off-types.  It is therefore imperative that if you are working with a vegetative plant, native or otherwise to 
understand the reason that off-types will show up in your plantings.  With the commercialization of the new cultivars we 
have implemented cultural programs which virtually eliminate the off-type contamination potential. 

ความหลากหลายของสปีชีส์ถูกจับในคอลเลกชัน ความก้าวหน้าของสายพันธุ์ถูกเปิดใช้งานตามความสามารถในการผสมเกสรดอกไม้ข้ามสายพันธุ์ของ
เรา และเราสามารถพัฒนาโรงพักชนิดที่ย่ามากไม่ได้พร้อมให้  เราได้พัฒนาโปรแกรมทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหญ้าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับ
เว็บไซต์และโปรแกรมอรรถประโยชน์ และเราได้รับสามารถนําไปผลิตเชิงพาณิชย์หลาย  ข่าวร้ายอย่างไรก็ตาม เป็นที่สุดของหญ้าเหล่านี ้vegetatively 
พิมพ์ผ่านผลิตสด ว่า มีเมล็ดพืชเหล่านี้อาจก่อให้เกิดจะเป็นแหล่งมีศักยภาพออกชนิด  จึงเป็นความจําเป็นว่า ถ้าคุณกําลังทํางานกับพืชผักเรื้อรัง ท้องถิ่น 
หรือจะเข้าใจ เหตุผลที่ปิดชนิดจะแสดงใน plantings ของคุณ  Commercialization ของพันธุ์ใหม่เราได้ใช้โปรแกรมวัฒนธรรมซึ่งลดปนเปื้อนปิดชนิด
ที่เป็นไปได้



In out of play areas and those areas less frequently mowed it is recommend that seed heads be removed within 7 – 10 days 
of emergence.  Since the grass produces viable seed, these seeds can spread if allowed to mature and move to other areas 
of the course such as greens, tees and fairways.  Zoysiagrass flowers require about 21 days after pollination to produce a 
mature seed, so mowing these out of play areas during the season of seed head formation a minimum of every two weeks is 
adequate. 

ในออกพื้นที่เล่นและพื้นที่น้อย mowed มันจะแนะนําหัวเมล็ดที่ถูกลบภายใน 7-10 วันของเกิดขึ้น  ตั้งแต่หญ้าผลิตได้จากเมล็ด เมล็ดพืชเหล่านี้สามารถ
แพร่กระจายถ้าสามารถเติบโต และย้ายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ของหลักสูตรเช่นสีเขียว พรี และแฟร์เวย์  Zoysiagrass ดอกไม้ต้องการประมาณ 21 วันหลัง
จาก pollination ผลิตเมล็ดผู้ใหญ่ เพื่อ mowing เหล่านี้ของเล่นพื้นที่ในช่วงฤดูกาลของเมล็ดใหญ่ก่อตัวอย่างน้อยทุกสองสัปดาห์จะเพียงพอ



Vegetative establishment
• Solid sod – slabs or 

big rolls
• Plugs
• Hydrosprig

– Sprigs From sod

Sodding and sprigging are the most convenient and cost effective way to establish zoysiagrass.  In comparison to other 
warm season grasses, the zoysiagrasses are a bit slower to cover from sprigs or plugs but once established will require 
considerably less maintenance and weed control.  This machine was specifically designed to reduce zoysiagrass sod to 
sprigs.  Note the character of the sod being put in the machine.  It will reduce the sod to sprigs and deliver it to the site 
with water and mulch.  

Sodding และ sprigging มี conventient มากที่สุดและคุ้มค่าไปสร้าง zoysiagrass  โดยหญ้าอื่น ๆ ฤดูร้อน zoysiagrasses จะช้าลงเล็กน้อยเพื่อ
ครอบคลุมจาก sprigs หรือปลั๊กจะก่อตั้งขึ้นแต่เมื่อต้องการควบคุมวัชพืชและบํารุงรักษาน้อยมาก 
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Distributing sprigs with a hydromulcher allows delivering water, mulch cover, fertilizer as well as putting sprigs in close 
contact with the soil.    
กระจาย sprigs กับ hydromulcher ช่วยให้การส่งน้ํา ปก mulch ปุ๋ย ตลอดจนการวาง sprigs ในชิดดิน



Vegetative establishment
• Solid sod – slabs or 

big rolls
• Plugs
• Hydrosprig

– Sprigs From sod
– Sprigs

Video of the Field Top Maker (Koro) harvesting sprigs.

วิดีโอของ Maker บนฟิลด์ที่เก็บเกี่ยว sprigs
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Close-up of harvested sprig from Koro harvestor.  Strong crown and healthy nodes with no extraneous soil attached.  
อย่างใกล้ชิดของ sprig ที่เก็บเกี่ยวจากโกโร harvestor  คราวน์ ที่แข็งแกร่งและโหนสุขภาพกับดินไม่ไม่แนบ
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Sod field following harvest with the Koro machine.  Recovery time is maximized and allows superior quality sprigs to be 
harvested with very little soil and the resulting field is ready for sod harvest generally within a few weeks.  The sod for 
such fields is actually superior in quality to mature sod as any thatch or excessive plant material has been removed and 
the new regrowth is strong and more easily rooted. 

สดฟิลด์ต่อไปนี้เกี่ยวกับเครื่องโกโร  เวลาขยายใหญ่สุด และช่วยให้คุณภาพ sprigs จะเก็บเกี่ยว มีดินน้อยมาก และเกิดฟิลด์จะพร้อมสําหรับการเก็บ
เกี่ยวสดโดยทั่วไปภายในไม่กี่สัปดาห์  ห้องจริงคุณภาพผู้ใหญ่สดมุงหรือพืชมากเกินไปวัสดุใด ๆ ที่ได้ถูกเอาออก และปลูกใหม่จะได้ง่ายขึ้น และแข็งแรง
รากสดสําหรับเขตข้อมูลดังกล่าวได้



Z. matrella (Diamond) sprig planted 
May 30, 2002, 800 ga bu ~ 3 weeks 
old
Card Sound, Key Largo, Fl.

Z. matrella (Diamond)
@ 8 weeks 95% covered

Sprig establishment of improved Z. matrella types (Diamond)

Fairway sprigging of Z. matrella at 800 bu/ac (1088kg/0.404 ha) 27.2 kg/100 m2 or 20 ga bu/100 m2.  Planting was 
completed  May 30, 2002 and 95% established in 8 weeks.  Sprigs were hand spread and incorporated using a straight 
coulter disk in two directions. 

แฟร์เวย์ sprigging ของ z. matrella ที่ ac 800 บุ (1088 กิโลกรัม/0.404 ฮา) 27.2 กิโลกรัม/100 m2 หรือ m2 bu/100 ga 20  ปลูกเสร็จ 
30 May, 2002 และก่อตั้ง 95% ใน 8 สัปดาห์  Sprigs มือแพร่กระจาย และรวมการใช้ดิสก์ coulter ตรงในทิศทางที่สองได้



Washed sod, not a door mat.  Strong fibrous rhizome system: sod 
strength – erosion control, traffic tolerance  หินสด ไม่พรมประตู  
ระบบเหง้าแข็งแรงข้อ: สดแรง – ควบคุมการพังทลาย ค่าเผื่อในการจราจร

The strong stolon and rhizome system of the zoysiagrasses are noted in this washed sod.  The dense fibrous root system, 
although slower for initial establishment will generate a tough persistent foundation that will tolerate traffic, resist weed 
invasion and when properly managed provide a playing surface second to none.  This is Diamond Zoysiagrass and is 
typical of many of the newer grass we developed.  

Stolon ที่แข็งแกร่งและระบบเหง้าของ zoysiagrasses มีระบุไว้ในนี้สดหิน  ระบบราก fibrous หนาแน่น แม้ว่าช้า สําหรับก่อตั้งเริ่มต้นจะสร้าง
รากฐานแบบยากที่จะทนการจราจร ต้านทานการบุกรุกของวัชพืช และ เมื่อถูกจัดการ ให้พื้นผิวการเล่นสองรองใคร  นี่คือ เพชร Zoysiagrass และเป็น
ปกติของหญ้าใหม่ที่เราพัฒนา



Z. matrella-type
Tifway 419 bermuda

Comparative assessment of Manilagrass  (Z. matrella types) in comparison to Tifway 419 on a tee box Driving Range.  On the 
left is Zoysia, on the right is Tifway 419 bermudagrass

Manilagrass (z. matrella ชนิด) โดย 419 Tifway บนกล่องทีไดร์ฟเปรียบเทียบประเมิน  ด้านซ้ายเป็น Zoysia ด้านขวาเป็น bermudagrass 
Tifway 419



Tifway 419 Bermudagrass

Zoysia matrella-type
Considerably more damage occurred on the bermudagrass than on Zoysia, however the recovery time for each was about 
the same.  Bermudagrass will recover faster than Zoysia, however since less damage occurred on Zoysia, it had less 
recovery to make and there fore performed comparable to Tifway.

ความเสียหายอย่างมากเกิดขึ้นใน bermudagrass กว่าบน Zoysia อย่างไรก็ตามเวลาการกู้คืนสําหรับแต่ละเหมือนกัน  Bermudagrass จะกู้คืนได้
เร็วกว่า Zoysia แต่เนื่องจากเกิดความเสียหายน้อยกว่าบน Zoysia มันมีน้อยกู้คืนให้ และมี fore ดําเนินการเทียบเท่ากับ Tifway



CAVALIER
Z. matrella-type

MEYER
Z. japonica - type

Cavalier (a Zeon-type)  ability to rapidly recover from divots is demonstrated on the first tee of Alvamar Country Club in 
Lawrence, Kansas when compared to Meyer.

คาวาเลียร์ (Zeon-ชนิด) ความสามารถในการกู้คืนอย่างรวดเร็วจาก divots จะแสดงบนทีแรกของ Alvamar คันทรีคลับในลอว์เรนซ์ แคนซัสเมื่อ
เทียบกับ Meyer



Strong rhizome development leads to high density, rapid recovery of Diamond Zoysia.  This plug planted as a 2” plug is 
approximately 6 months old, growing in sandy soils demonstrating relatively slow but in-depth growth.  The deep extensive 
rhizome system is slow to develop, but forms the foundation for recovery, wear tolerance and persistence.

เหง้าแข็งแรงพัฒนานําไปสู่ความหนาแน่นสูง กู้คืนอย่างรวดเร็วของไดมอนด์ Zoysia  ปลั๊กนี้ปลูกเป็นปลั๊ก 5 ซม. ประมาณ 6 เดือนเก่า เติบโตในดินเนื้อ
ปูนทรายเห็นเติบโตค่อนข้างช้า แต่ละเอียด  ระบบเหง้าลึกอย่างละเอียดไม่ช้าพัฒนา แต่รูปแบบพื้นฐานสําหรับการกู้คืน ค่าเผื่อในการสวมใส่ และคงอยู่



•Zoysiagrass can easily produce thatch
stoloniferous (above ground stems)
rhizomatous (below ground stems)

Zoysiagrass ได้อย่างง่ายดายสามารถผลิตมุง 
 stoloniferous (ข้างล่างลํา) 
 rhizomatous (อยู่ใต้ดินลําต้น)


What we like about the zoysiagrass, we also tend to dislike.  The excellent rhizome and stolon system can lead to a 
management nightmare if not recognized and tended to. Left uncheck, the turf can be quite puffy – thatchy and will be 
prone to severe scalping especially if you decided to manage this grass as you would a bermduagrass or a Paspalum.  Put a 
check on the fertility levels used and do not get aggressive with excessive nitrogen.  The plant doesn’t need it and most 
often it will lead to excessive thatch as well as increase its tendency to become diseased. 

สิ่งเราชอบเกี่ยวกับ zoysiagrass เรายังมีแนวโน้มไม่ชอบ  ระบบเหง้าและ stolon จะดีถ้าไม่สามารถทําให้ฝันร้ายจัดการรู้จัก และมีแนวโน้มที่จะ ซ้าย
ยกเลิก หญ้าสามารถค่อนข้างตุ่ย – thatchy และจะมีแนวโน้มการ scalping รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณตัดสินใจที่จะจัดการหญ้านี้จะเป็น 
bermduagrass หรือ Paspalum เป็น  ทําการตรวจสอบระดับความอุดมสมบูรณ์ที่ใช้ และไม่ได้ก้าวร้าวกับไนโตรเจนมากเกินไป  โรงงานไม่จําเป็น และ
บ่อยที่สุดมันจะนํามุงมากเกินไป รวมทั้งเพิ่มแนวโน้มที่จะกลายเป็นเส้น



Typical of many zoysiagrasss and paspalum areas which have excessive growth is the tendency for the plant to scalp. This 
occurs frequently also under cloudy conditions which persist for several days. 
This heavy mat created by the aggressive growth of over maintained (too much N fertilizer) will create an organic layer at 
the soil surface which is difficult to mow, is easily scalped, will retain moisture is more prone to disease development and 
provides for a spongy player stance. 

ของ zoysiagrasss และ paspalum หลายพื้นที่ซึ่งมีการเจริญเติบโตมากเกินไปเป็นแนวโน้มสําหรับโรงงานถลกหนัง เกิดขึ้นบ่อยนอกจากนี้ภายใต้
เงื่อนไขที่มีเมฆมากซึ่งคงอยู่หลายวัน   พรมนี้หนักโดยการเติบโตเชิงรุกของมากกว่ารักษา (ปุ๋ย N มากเกินไป) จะสร้างเป็นชั้นอินทรีย์ที่ผิวดินซึ่งยากที่จะ
ตัด scalped ได้ง่าย จะรักษาความชื้นจะมีแนวโน้มที่จะพัฒนาโรค และแสดงท่าทางการเล่น spongy



• Impacts air movement in 
canopy

• Restricts water infiltration
• Ties up nutrients and 

• Causes:
– Varietal selection
– Excessive fertility
– Poor cultural program

• Impacts playability
– Poor ball performance
– Weak stance - spongy

• High tendency for 
Scalping
– Unsightly
– Slow recovery

The thatch layer if allowed to develop and is not controlled will become excessive and detrimental to its performance.  The 
layer will restrict air movement into the canopy of the turf – which will stay wet as the water can’t get in or out.  This will 
result in increase incidence of disease as it will also tie up your nutrients and block oxygen getting to your root system.  
The spongy surface doesn’t play well, is very prone to scalping and thus creates a really inconsistent playing surface.  
There is hope however in recognizing when a strength (rhizomes and stolons) become the weakness, it is necessary to 
implement the proper cultural program to compensate for this feature. 

ชั้นมุงถ้าสามารถพัฒนา และไม่ได้ถูกควบคุมจะกลายเป็นมากเกินไป และผลดีเพื่อประสิทธิภาพการทํางาน  ชั้นที่จะจํากัดการเคลื่อนที่อากาศเข้าฝาครอบ
ของหญ้า – ซึ่งจะอยู่เปียกเป็นน้ําไม่ได้ หรือออก  นี้จะส่งผลในการเพิ่มอุบัติการณ์ของโรคเป็นยังจะผูกค่าของสารอาหาร และออกซิเจนการระบบรากของ
บล็อก  ผิว spongy ไม่เล่นด ีเป็นโอกาส scalping และจึง สร้างพื้นผิวเล่นสอดคล้องกันจริง ๆ  มีความหวังแต่ในการจดจําเมื่อแรง (เหง้าและ stolons) 
กลายเป็น จุดอ่อนที่ จําเป็นต้องใช้โปรแกรมวัฒนธรรมเหมาะสมเพื่อชดเชยสําหรับคุณลักษณะนี้



Three Dimensional Mowing and 
Conditioning turfgrass growth and 

development using
 turf groomers

สามมิติ Mowing และปรับ 
turfgrass เจริญเติบโตและ

การพัฒนาโดยใช้หญ้า 
groomersThere are numerous advantages to utilizing the new generation improved zoysiagrasses however the true advantage of 

these grasses will never be realized unless they are also properly managed.  We are tuned into the protocols for managing 
bermudagrass and had to go more program adjustments to adapt to the more recently introduced paspalums.  Just when 
we think we have it figured out, we begin to realize the cost associated with managing either of the grasses is become a 
major issue with the budgets as well as with the environment.  While the zoysiagrasses are native to SE Asia, and we fully 
recognize their ability to be a nuisance with encroachment into the putting greens and fairways, it they are really just 
weeds, if we make a conscience effort to properly manage them for their excellent turf character we can take advantage of 
their natural adaptability.  It is imperative however that we also learn to manage them correctly.  Adopting the 
bermudagrass or paspalum management program for use on Zoysiagrass gains you nothing in budget savings and will 
ultimately result in disappointment in performance.  Zoysiagrasses do no need the same level of fertility, do not need the 
extensive soil modifications to deal with saline soils, or saline irrigation waters but are still prone to compaction, wet feet 
and heavy traffic.  This section of the presentation covers an important cultural program in proper management of plant 
growth, development and management of organic material build up.  Scalping can be a severe detriment to zoysiagrass as it 
is with Paspalum, but through appropriate mowing practices we can condition the plant to grow without severe scalping.  
Use of turf groomers will be discussed as a means to pre-condition the plant to proper growth and development, reduce 
fertility needs, reduce or eliminate scalping, reduce or eliminate disease incidence and enhance playability. 

มีประโยชน์มากมายการใช้ zoysiagrasses รุ่นใหม่ที่เพิ่มขึ้นแต่ประโยชน์จริงของหญ้าเหล่านี้จะไม่ถูกรับรู้เว้นแต่พวกเขายังถูกจัดการ  เราจะปรับเป็น
โปรโตคอลสําหรับการจัดการ bermudagrass และมีโปรแกรมปรับปรุงที่เพิ่มเติมเพื่อปรับให้เข้ากับ paspalums มากขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้นําไป  เพียงเมื่อ
เราคิดว่า เราจะคิดออก เราเริ่มตระหนักถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งของหญ้าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ด้วยงบประมาณรวม ทั้ง กับ
สิ่งแวดล้อม  ขณะ zoysiagrasses จะเป็น SE Asia และรู้จักความสามารถในการให้ รําคาญกับ encroachment ในการพัตต์และแฟร์เวย์อย่างเต็ม มัน
มีจริง ๆ เพียงวัชพืช ถ้าเราทําให้จิตสํานึกความพยายามจะจัดการตัวอย่างอักขระของสนามหญ้าแห่งนี้ เราสามารถใช้ประโยชน์จากหลากหลายของ
ธรรมชาติได้  มันเป็นความจําเป็นแต่ว่า เรายังเรียนรู้วิธีการจัดการอย่างถูกต้อง  .  ใช้โปรแกรมจัดการ bermudagrass หรือ paspalum 
Zoysiagrass สําหรับกําไรอะไรในงบประมาณประหยัด และผลในความผิดหวังในประสิทธิภาพสุดจะ  Zoysiagrasses ทําในระดับเดียวกับความอุดม
สมบูรณ์ไม่จําเป็น ไม่จําเป็นต้องปรับดินอย่างละเอียดในการจัดการกับดินเนื้อปูน saline หรือน้ําชลประทาน saline แต่มีแนวโน้มยังคงกระชับข้อมูล เท้า
เปียก และจราจรหนัก  ส่วนนี้ของนําเสนอครอบคลุมโปรแกรมทางวัฒนธรรมสําคัญในการจัดการที่เหมาะสมของพืชเจริญเติบโต พัฒนาและจัดการวัสดุ
อินทรีย์ที่สร้างขึ้น  Scalping ได้ร้ายรุนแรงไป zoysiagrass กับ Paspalum แต่ทางปฏิบัติที่เหมาะสม mowing เราสามารถเงื่อนไขพืชเติบโตไม่รุนแรง 
scalping  ใช้หญ้า groomers จะได้กล่าวถึงวิธีการก่อนเงื่อนไขพืชเพื่อการเจริญเติบโตที่เหมาะสม ลดความอุดมสมบูรณ์ ลด หรือกําจัดการ scalping 
ลด หรือกําจัดโรคอุบัติการณ์ และเพิ่ม playability



Mowing practices can proactively impact 
growth and development of grasses.

Groomed twice weekly with 
normal reel mowing
 Reel: 12 mm HOC
 Groomer: 8 mm HOC

Mowed twice weekly
Reel: 12 mm HOC

Recovery time from Scalping: 

Insignificant Bermudagrass: 2 – 3 weeks
Zoysiagrass: 4 – 6 weeks
Paspalum: may not recover

The plant is interesting in that it will respond to management.  We are demonstrating the use of turf groomers on a fairway 
mower where the right side of the photo is mowed twice a week with reels only at a 12mm HOC.  Mowing occurs twice a 
week regardless of the treatment.  On the left side, using the same mower but this time with groomers engaged and the 
groomer HOC is at 8 mm also mowed twice weekly.  Late in the season (we will loss substantial light in the fall months) the 
growing point of the grass starts to elongate looking for more light.  The consequence is that scalping becomes very 
evident on the mowed only area, where the groomed area appears to have little or no scalping.  We know from experience 
that bermudagrass can recover from a severe scalp in 2 – 3 weeks, provided there is enough growing season left.  That is 
generally not going to be a problem in SE Asia provided there is enough light for the grass to respond.  The zoysiagrasses 
are typically considerably slower in recovery and that is one of the reason that I am supportive of using grooming as a 
routine practice – avoid scalping in the first place and you never have to recover from it.  The Paspalum on the other had, if 
scalped are prone to never recover and replacement may be the only option. 

โรงงานเป็นที่น่าสนใจที่จะตอบสนองต่อการจัดการ  เราจะเห็นการใช้หญ้า groomers ในเครื่องตัดเป็นแฟร์เวย์ที่ด้านขวาของภาพคือ mowed สอง
สัปดาห์กับล้อที่ 12 มม.เฉพาะกิจเท่านั้น  Mowing เกิดขึ้นสองสัปดาห์ โดยการรักษา  ทางด้านซ้าย ใช้เครื่องตัดหญ้าที่เดียวกันแต่เวลานี้กับ 
groomers หมั้น groomer ฮอคเป็นยัง mowed สองสัปดาห์ 8 มม.  ในฤดูกาลที่เราจะสูญเสียแสงที่พบในฤดูใบไม้ร่วงเดือน) จุดเจริญเติบโตของหญ้า
เริ่ม elongate หาแสงเพิ่มเติม  สัจจะเป็นว่า scalping ชัดเจนมากในพื้นที่เพียง mowed ที่ตั้ง groomed ปรากฏมีน้อย หรือไม่ม ีscalping  เราทราบ
จากประสบการณ์ว่า bermudagrass สามารถกู้คืนจากหนังศีรษะอย่างรุนแรงโดยใน 2 – 3 สัปดาห์ ให้มีฤดูกาลเติบโตเพียงพอซ้าย  ที่เป็นโดยทั่วไปจะ
ไม่ปัญหาใน SE Asia ให้มีแสงเพียงพอสําหรับหญ้าตอบสนอง  โดยทั่วไปค่อนข้างช้าในการกู้คืน และนั่นคือเหตุผลที่ผมสนับสนุนใช้กรูมมิ่งเป็นวัตรเป็น 
หนึ่ง zoysiagrasses มี– หลีกเลี่ยง scalping แรก และคุณไม่ต้องกู้คืนจากมัน  Paspalum อื่น ๆ มี ถ้า scalped มีแนวโน้มที่จะไม่กู้คืน และแทนอาจ
จะตัวเดียวกัน



Typical groomer arrangement – placed in from of the reels and adjusted to clip below the canopy (not to exceed 50%) 
which will actually clip of the occasional growing point stimulating new bud formation which is the basis for longevity and 
quality performance.  Initially it will likely be closer to 10% below HOC (height of Cut) as the excessive plant material in the 
canopy will be removed during the first few weeks of grooming. 

จัดเรียง groomer ทั่วไป – วางจากของล้อ และปรับคลิปด้านล่างฝาครอบ (ไม่เกิน 50%) ซึ่งจะจริงคลิปเติบเป็นครั้งคราวชี้กระตุ้นผู้แต่งตาใหม่ที่เป็น
พื้นฐานสําหรับลักษณะและคุณภาพประสิทธิภาพการ  ตอนแรกมันอาจจะใกล้ 10% ด้านล่างเฉพาะกิจ (สูงตัดเป็นวัสดุพืชมากเกินไปในฝาครอบจะถูกเอา
ออกในช่วงสองสามสัปดาห์แรกของการกรูมมิ่ง



Firm playing surface ( พื้นผิวการเล่นของ
บริษัท)
Excellent ball lie (โกหกลูกดี)
Minimal scalping  (Scalping น้อยที่สุด)
Open dry canopy  (เปิดฝาครอบแห้ง)
minimal disease incidence (อุบัติการณ์
โรคน้อยที่สุด)

Proper mowing –grooming  
is the single most 
important cultural practice 
for maintaining high 
quality sustainable turf 
surface 

Mowing –grooming เหมาะ
สมเป็นแบบฝึกหัดสําคัญ
วัฒนธรรมเดียวสําหรับการรักษา
คุณภาพพื้นผิวหญ้าอย่างย่ังยืน

Groomed
เตรียม

Reel mowed
ล้อ mowed

For a well managed Zoysia turf, I believe that proper mowing using turf groomers will provide the appropriate inputs to 
minimize scalping, maximizing the effectiveness of fertilizers and pesticides and provide the firmest, most playable 
surface available.  The open canopy has positive attributes in keeping the canopy dry, promotes better air exchange with 
the root system, enhances microbial activity and minimizes thatch accumulation.  

สําหรับหญ้า Zoysia การจัดการดี ฉันเชื่อว่า mowing เหมาะสมใช้หญ้า groomers จะให้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม เพื่อลดการ scalping เพิ่ม
ประสิทธิภาพของปุ๋ยและยาฆ่าแมลง firmest เล่นได้มากที่สุดพื้นผิวมี  ฝาครอบเปิดมีแอททริบิวต์ที่เป็นบวกในการรักษาฝาครอบแห้ง ส่งเสริมการแลก
เปลี่ยนอากาศดีกับระบบราก ช่วยเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ และลดการสะสมมุง



Reel mowed 2X/wk 12 mm

Reel mowed 1x 12 mm
Groomed 1x 12 mm

With a HOC set at (1/2 inch) 12mm the turf on the left has an effective depth of over 25 mm (1 inch) due to the existence 
of a thatch layer and mower riding on top of the turf.  On the right where the groomer was being used, the thatch was 
being effectively reduced and managed and presented an effective depth of 15 – 16 mm.  This eliminated the puffiness of 
the turf, provide a more erect canopy which was firmer to the stance, open to air exchange, drier and less prone to 
disease development.  

มีเฉพาะกิจที่ตั้ง (1/2 นิ้ว) 12 มม.หญ้าด้านซ้ายมีความลึกกว่า 25 มม. (1 นิ้ว) มีประสิทธิภาพเนื่องจากการดํารงอยู่ของชั้นมุงและขี่บนสนามหญ้า
เครื่องตัด  ทางด้านขวาซึ่งถูกใช้ที่ groomer มุงจะอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดลง และมีจัดการแสดงความลึก 15-16 มม.มีประสิทธิภาพ  รอบดวง
ของหญ้าที่ตัดนี้ ให้ร่มเงาเพิ่มเติมตรงที่แน่นมากขึ้นเท่ากับท่าทาง เปิดเพื่อแลกเปลี่ยน เครื่องเป่า และน้อย prone การพัฒนาโรค



Reel mowed only
Tendency to scalp severely
Very puffy and slow

ล้อ mowed โน้มถลกหนังหัว
อย่างรุนแรงมากตุ่ย และช้า

Close up of Z. matrella canopy:
ปิดฝาครอบ matrella z

Groomed weekly
Rapid recovery from scalping
Firm and faster

เตรียมรายสัปดาห์รวดเร็วฟื้นตัวจากการ scalping ได้เร็วขึ้น และบริษัท
On the left with reel mowing only, note the lack of green stems and new bud growth, in contrast to the right where 
considerable more buds are constantly being initiated.  Even if the turf were scalped, the new buds would allow the turf 
to quickly recover. 

ทางด้านซ้ายกับล้อ mowing หมายเหตุขาดลําต้นสีเขียวและเติบโตดอกตูมใหม่ ตรงข้ามด้านขวาที่มากเพิ่มเติมอาหารตลอดเวลาการเริ่มต้น  แม้ว่า
หญ้าถูก scalped อาหารใหม่จะช่วยให้สนามหญ้าเพื่อกู้คืนอย่างรวดเร็ว



Divot recovery from deep growing rhizomes
Groomed turf – recovery period 1 – 2 weeks

Mowed only turf – may require 4 – 6 weeks to 
recover

A golfer will still tend to take divots, however as previously demonstrated the size of the divot is considerably smaller.  
When the turf is properly groomed as described here the plant is conditioned to recover much faster and recovery is from 
the deep rhizomes as well as from the new buds on the stolons. 

นักกอล์ฟที่จะยังมักจะ ใช้ divots แต่เป็นก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นถึง ขนาดของ divot มีขนาดเล็กมาก  เมื่อเตรียมหญ้าถูกต้องตามที่อธิบายไว้ ที่นี่การ
ปรับอากาศโรงงานจะฟื้นตัวได้เร็วมาก และกู้คืนได้ จากเหง้าลึกรวม ทั้ง จากอาหารใหม่บน stolons



Mowing and grooming immediately 
following aerification – opens root 
zone, provides excellent oxygen 
exchange – enhances playability

Aerified Z. matrella fairway’s
       Left   Right
Groomed - Mowed           aerified 
only

Aerification with solid tines will enhance the air exchange in the root zone and will provide avenues for excessive moisture 
to escape from the soil profile.  We have noted that grooming immediately following aerification also stimulates turf recovery 
from the aerification profess.  Core Aerification as will be discussed later is necessary only if there is excessive organic 
material build up in the soil profile.  With repeat grooming, occasional verticutting and regular deep slicing (solid tine 
aerification) of the soil profile there will be little need for core extraction.  More on this later. 

Aerification มี tines ของแข็งจะเพิ่มการแลกเปลี่ยนอากาศในโซนราก และจะให้ avenues สําหรับความชื้นมากเกินไปจะหลบหนีจากโพรไฟล์ดิน  เรา
ได้ตั้งข้อสังเกตว่า กรูมมิ่งทันทีต่อไปนี้ aerification ยังกระตุ้นสนามหญ้าการกู้คืนจาก aerification ที่นับถือ  Aerification หลักที่จะกล่าวถึงในภาย
หลังเป็นสิ่งจําเป็นเมื่อมีสร้างวัสดุอินทรีย์มากเกินไปค่าในโพรไฟล์ดิน  กรูมมิ่งซ้ํา verticutting เป็นครั้งคราว และปกติลึกแบ่ง (แพงกว่าแข็ง 
aerification) ของโพรไฟล์ดิน จะมีน้อยต้องแยกหลัก  เพิ่มเติมภายหลัง



FAIRWAY – Austin Texas

Z matrella mowed at 9 mm
N < 1 kg/100ms /annually

Ben Crenshaw noted in a personal conversation:  You know when you have a good lie, when you can see light under the 
ball.  Zoysiagrass fairways will consistently provide a superior ball lie and ball presentation.  Ken Mangum, CGCS Atlanta 
Athletic Club stated his fairways were stimping between an 8 – 9, with Tiger Woods, Phil Mickelson and many other pro’s 
agreeing – the zoysiagrass provided the best fairways they had ever played on.  

Ben Crenshaw กล่าวในการสนทนาส่วนบุคคล: คุณทราบเมื่อคุณมีการโกหกที่ดี เมื่อคุณสามารถเห็นไฟใต้ลูก  แฟร์เวย์ Zoysiagrass จะให้นอนห้อง
ลูกและลูกนําเสนออย่างต่อเนื่อง  Ken Mangum, CGCS คลับกีฬาแอตแลนตาระบุแฟร์เวย์ของเขามี stimping ระหว่าง 8-9 เสือป่า Mickelson ฟิล 
และหลายอื่น ๆ โปรของเงื่อนไข – zoysiagrass ที่มีแฟร์เวย์ดีที่สุดที่พวกเขาได้เคยเล่นบน



Diamond green surround 
  HOC 6 mm

L93 Creeping bentgrass green
 HOC 3 mm

Diamond Tee box HOC 6 mm
 Z. matrella type
Palisades (right) HOC 25 mm
 Z. japonica - type

Examples of Diamond zoysiagrass being used adjacent to the green (left photo) and adjacent to the tee box collar with a 
Z. japonica on the right (right photo).  

ตัวอย่างของ zoysiagrass เพชรใช้ติดกับสีเขียว (ภาพซ้าย) และติดกับปลอกคอกล่องทีกับ japonica z.ทางขวา (ภาพขวา)



Scalping is unsightly and can be detrimental to the turf.  Recovery can be extensive if the plant has not been 
preconditioned.  This is especially true where we tend to minimize the use of N based fertilizers. 

Scalping เป็นไม่น่าด ูและอาจเป็นผลดีกับสนามหญ้า  กู้คืนได้มากมายถ้าไม่ได้ preconditioned โรงงาน  นี้เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรามัก
จะลดการใช้ปุ๋ย N ที่ใช้



Heavily scalped areas also suffering from dull mower blades.  A major difference between bermduagrass, paspalums and 
the zoysiagrasses.  To maximize turf performance, even though your mowing frequency can be reduced it is imperative 
that you have the ability to maintain sharp mower blades.  Zoysiagrass has a high lignin and high silica content which 
enhances its wear tolerance, but will also result in dulling the mower blades especially if you are not grooming enough.  
The young plant generated from the grooming process is much easier to cut than an older leaf blade where the lignin and 
silica has had a chance to increase in concentration.  

พื้นที่มาก scalped ยัง ทุกข์ทรมานจากใบมีดเครื่องตัดน่าเบื่อ  ความแตกต่างที่สําคัญระหว่าง bermduagrass, paspalums และ zoysiagrasses  
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานสนามหญ้า แม้ว่าสามารถลดความถี่ของ mowing อัปที่คุณมีความสามารถในการรักษาใบมีดเครื่องตัดคม  
Zoysiagrass มี lignin สูงและซิลิก้าสูงเนื้อหาซึ่งช่วยเพิ่มระดับของค่าเผื่อในการสวมใส่ แต่จะยังผลใน dulling ใบมีดเครื่องตัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
คุณไม่มีกรูมมิ่งพอ  โรงงานหนุ่มสาวที่สร้างขึ้นจากการที่แตงกวาและสลัดง่ายมากตัดกว่าใบมีดใบเก่าที ่lignin และซิลิก้ามีโอกาสที่จะเพิ่มความเข้มข้น
ได้



Close-up of freshly mowed turf with dull mower blades. The tips of the leafs tear and appear shredded and will dry out 
giving the white sheen across the top of the canopy. 

อย่างใกล้ชิดของหญ้าสด mowed มีใบมีดเครื่องตัดน่าเบื่อ เคล็ดลับของการ leafs ฉีกขาด และปรากฏหยองจะแห้งออกให้ชีนขาวข้ามด้านบนของฝา
ครอบ



Grooming works on all species, not just zoysiagrass.  This is bermudagrass which is reel mowed only.  Note that the 
stolons have extended into rather long stems which grow on top of each other.  This is where your grain of turf is truly 
defined.  Grooming will completely eliminate this occurrence. 

งานแตงกวาและสลัดในทุกชนิด zoysiagrass ไม่เพียงแต่  นี่คือ bermudagrass ซึ่งเป็นล้อที ่mowed เท่านั้น  หมายเหตุที่มีขยาย stolons ที่เป็น
ลําต้นค่อนข้างยาวซึ่งเติบโตบนกัน  ที่เมล็ดข้าวของหญ้าอย่างแท้จริงไว้ได้  กรูมมิ่งจะสมบูรณ์กําจัดเหตุการณ์นี้



Study conducted at Texas A&M on 10 separate bermudagrasses over a two year period.  All mowing was accomplished with 
the same mower, which was a 5 gang Jacobsen 3400 with 5” reel equipment with groomers.  The difference is the scalped 
area on the left had been mowed for several weeks at 12 mm with reels only. The center column had been mowed at 12 mm 
for the same period of time with the groomers in use.  All areas were mowed twice weekly.   Just prior to the next mowing 
we had experience unusually long wet period where we were not able to mow (5 days).  The excessive growth was mowed as 
normal when we could reenter the field.  The reel mowed only area experience heavy scalping on all of the varieties, whereas 
regardless of which variety was being mowed, the area groomed was not impacted at all. 

ศึกษาวิธีการที่เท็กซัส A & M bermudagrasses 10 แยกช่วงระยะเวลา 2 ปี  ทั้งหมด mowing ได้สําเร็จ ด้วยเครื่องตัดหญ้าเดียวกัน ซึ่งเป็นแก๊ง 5 
จาบ 3400 5 "อุปกรณ์ล้อ groomers  ข้อแตกต่างคือ บริเวณ scalped ด้านซ้ายมีการ mowed หลายสัปดาห์ที ่12 มม.พร้อมล้อเท่านั้น มีการ 
mowed คอลัมน์กลางที่ 12 มม.สําหรับรอบระยะเวลาเดียวกันของเวลากับ groomers ใช้  พื้นที่ทั้งหมดถูก mowed สองสัปดาห์   ก่อน mowing ถัด
ไป เราได้ประสบการณ์เปียกนานผิดปกติระยะเวลาที่เราไม่สามารถตัด (5 วัน)  การเจริญเติบโตมากเกินไปถูก mowed เป็นปกติเมื่อเราสามารถป้อนฟิลด์  
ล้อ mowed เฉพาะ พื้นที่ประสบการณ์หนัก scalping ในทุกสายพันธุ์ ในขณะที่ไม่มีการ mowed ที่หลากหลาย บริเวณที่เตรียมได้ไม่รับผลกระทบเลย



Closer site of the same area.

 เว็บไซต์ที่ใกล้ชิดของพื้นที่เดียวกัน



Groomed area
เตรียมตั้ง 

Reel mowed only
ล้อ mowed

Note the routine amount of scalping occurring in the reel mowed only area in comparison to the uniformity and 
smoothness of the groomed area. 

หมายเหตุประจําจํานวน scalping เกิดขึ้นในเกมที่ mowed พื้นที ่โดยใจและราบรื่นของ groomed



Close look into the canopy of a reel mowed only turf which is a couple of years old.  Note the thatch layer and old stems 
presents.  Closely you will also see an occasional new plant emerging 

มองใกล้เข้าไปในร่มเงาของล้อที่ mowed หญ้าเท่านั้นที่ไม่กี่ปี  หมายเหตุชั้นมุงและแสดงลําเก่า  ใกล้ชิดคุณจะเห็นการเกิดขึ้นโรงงานใหม่เป็นครั้งคราว



Close examination of the canopy of a groomed turf area of Zoysiagrass.  The level of old tissue is reduced but most 
importantly you’ll notice several different new plants developing at various stages of growth.  These plants are well below 
the HOC and are allowed to continue to develop during the normal growth process.  With zoysiagrass it will take about 6 
weeks before these plants will ever be mowed, and they are ready to replace any other plant that is removed by the 
groomer, or by accidentally scalping.  A groomed turf will recover more quickly from scalping, divoting or other type 
injury.  A groomed turf is also growing more vertical and not laying over on other plants to create the thatch layer.  The 
vertical growth opens the canopy for better entrance of water, fertilizer and air which can get to the soil root zone.  The 
canopy is drier and not as prone to disease development.  More on this later. 

ปิดการตรวจสอบฝาครอบของพื้นที่สนามหญ้าที่เตรียมของ Zoysiagrass  ระดับของเนื้อเยื่อจะลดลงแต่สิ่งสําคัญที่สุดคุณจะสังเกตเห็นหลายใหม่ต้นไม้
พัฒนาในขั้นตอนต่าง ๆ ของการเจริญเติบโต  พืชเหล่านี้อยู่ด้านล่างเฉพาะกิจดี และได้รับอนุญาตให้ดําเนินการพัฒนาระหว่างการเจริญเติบโตปกติ  กับ 
zoysiagrass มันจะใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์ก่อนที่พืชเหล่านี้จะเคยเป็น mowed และพวกเขาพร้อมที่จะแทนพืชอื่น ๆ ที่ถูกเอาออก โดยที ่groomer 
หรือตั้งใจ scalping  หญ้า groomed จะกู้คืนได้เร็วขึ้นจาก scalping, divoting หรือการบาดเจ็บชนิดอื่น  หญ้า groomed ยัง เติบโตแนวตั้งมากขึ้น 
และไม่วางไปบนพืชอื่น ๆ การสร้างชั้นมุง  การเติบโตแนวตั้งเปิดฝาครอบสําหรับเข้าดีกว่าน้ํา ปุ๋ย และอากาศซึ่งสามารถไปโซนรากดิน  ฝาครอบเป็น
เครื่องเป่า และไม่แนวโน้มการพัฒนาของโรค  เพิ่มเติมภายหลัง



As the depth of grooming is adjusted lower it will be obvious to see the vertical mowing (grooming patterns).  Do not 
recommend going deeper than 50% below HOC.  If HOC is 25 mm then set the groomer no lower than 12 mm, if HOC is at 
12 mm then groomer should be set no lower than 6 mm.  Continued use of the groomer will result in having plant 
materials at all stages of developing from new buds to fully mature plants.  These young plants provide the basis for ease 
of mowing, reduced or eliminated incidence of scalping, minimal thatch accumulation, open and dry canopy which will 
impart greater disease and insect resistance. 

เมื่อความลึกของการกรูมมิ่งปรับปรุงต่ํากว่า มันจะไปดูแนวตั้ง mowing (กรูมมิ่งรูปแบบ)  ไม่แนะนําให้ไปลึกกว่า 50% ด้านล่างเฉพาะกิจ  ถ้าเฉพาะกิจ
เป็น 25 มม.แล้วตั้งที่ groomer ไม่ต่ํากว่า 12 มม. ถ้าเฉพาะกิจที่ 12 มม. แล้ว groomer ควรตั้งไม่ต่ํากว่า 6 มม.  ใช้ groomer ที่จะทํามีโรงงาน
ผลิตทุกขั้นตอนของการพัฒนาจากอาหารใหม่อย่างผู้ใหญ่พืช  อ่อนเหล่านี้มีพื้นฐานง่าย mowing ลด หรือตัดเกิด scalping สะสมน้อยมุง ฝาครอบเปิด 
และแห้งซึ่งจะสอนการต้านทานโรคและแมลงมากกว่า



Fairways: Z. matrella
Properly managed zoysiagrass will provide a playing surface second to none with minimal cultural inputs and maximum 
turf performance. 

Zoysiagrass มีการจัดการอย่างถูกต้องจะให้พื้นผิวการเล่นสองรองใครกับอินพุตวัฒนธรรมน้อยที่สุดและประสิทธิภาพสูงสุดหญ้า



Benefits of Grooming (1)
• Uniformity and playability  
 (รื่นรมย์และ playability)
• Extended growing season
 (ฤดูกาลเติบโตขยาย)
• Reduced frequency of verticutting
 (ลดความถี่ของ verticutting)
• Tighter canopy – less weed invasion
 (ฝาครอบสัด – น้อยบุกรุกวัชพืช)



Benefits of Grooming (2)
• Vertical open canopy – ฝาครอบเปิดแนวตั้ง

– Improved ball lie    ลูกนอนดีขึ้น
– Firm stance    ท่าทางของบริษัท

• Dry turf canopy (reduced disease incidence)
 (หญ้าแห้งฝาครอบ (อุบัติการณ์ของโรคลดลง))
• Better nutrient exchange – less thatch 
 (ดีธาตุอาหารแลกเปลี่ยน – น้อยมุง)



ROOT ZONE 
MAINTENANCE
โซนรากบํารุง
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Presentation prepared for the Thailand Turf Conference March 2014.  A good sub-title for this presentation may well be 
SUB-SURFACE SOIL CULTIVATION.

งานนําเสนอที่เตรียมไว้สําหรับการประชุมหญ้าไทย 2014 มีนาคม  ชื่อเรื่องย่อยดีสําหรับงานนําเสนอนี้อาจจะเพาะปลูก ดิน พื้นผิวย่อยดี



• Core Concepts for root zone 
management
1) Knowledge of the root zone 

dynamics
2)  Impact of environmental 

conditions on root zone chemistry 
- physics

3) Impact of Management on root 
69

The basis for this seminar targets building on the understanding of the root zone, both from a chemical and physical 
point of view.  The root zone is an active tool which requires complete understanding to maximize its performance.  
Many of the management practices, including utility of the turf area will impact the physical condition of the root zone.  
Consequence of management and use will be discussed in detail and to provide thought on developing a total turf 
system with major consideration to the root zone dynamics. 

พื้นฐานสําหรับนี้สัมมนาเป้าหมายอาคารในความเข้าใจของโซนราก ทั้งจากทางกายภาพ และเคมีจุดของมุมมอง  โซนรากเป็นเครื่องมือใช้งานที่ต้อง
ทําความเข้าใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน  วิธีบริหารจัดการ รวมโปรแกรมอรรถประโยชน์ของหญ้ามากมายจะส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายของ
โซนราก  สัจจะของการจัดการและการใช้จะได้กล่าวถึง ในรายละเอียด และให้ความคิดในการพัฒนาระบบ โดยคํานึงหลักการเปลี่ยนแปลงโซนราก
หญ้ารวม



ROOT ZONE DYNAMICS 
• Structure Function

1. Drainage 

2. Physical support
1. Roots
2. Microbial organism

3. Water – Nutrient 
repository

4. Gas exchange
1. CO2

2. O2
3. N2
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 The root zone provides both structure and function to the turf system.  As a structural device it provides physical 
support for the ecosystem, a site of root growth and development and possibly most important the site for supporting an 
active microbial population which also supports a balanced life of the plants. 

โซนรากมีโครงสร้างและหน้าที่ระบบสนามหญ้า  เป็นอุปกรณ์โครงสร้าง จะให้สนับสนุนทางกายภาพในระบบนิเวศ เว็บไซต์ของการเจริญเติบโตของราก 
และอาจจะสําคัญที่สุดไซต์สนับสนุนประชากรจุลินทรีย์ที่ใช้งานอยู่ซึ่งยัง สนับสนุนชีวิตที่สมดุลของพืช
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Having bragging rights for the deepest and sustainable root system is easy when construction is new.  Learning how to 
maintain the root zone deep into the profile is however the greatest challenge.  Understanding the factors which impact 
root growth, development and sustainability is key to sustainable turf maintenance. 

มีสิทธิเป้อเย้อสําหรับระบบรากลึกที่สุด และยั่งยืนเป็นเรื่องง่ายเมื่อก่อสร้างใหม่  เรียนรู้วิธีการรักษาโซนรากลึกลงในโพรไฟล์เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่  
เข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของราก พัฒนาและความยั่งยืนเป็นสําคัญการบํารุงรักษาสนามหญ้าอย่างยั่งยืน
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The primary photo as an example of root growth in a newly constructed (within 1 year) root zone.  The inset photo is 
from the same site approximately 3 years later.  The question is what really happened to the roots and why did they fail 
to maintain their depth.  We’ll try to gain and understanding of why this happens and more importantly how to 
development a management system which will prevent loss of root structure with age. 

ภาพหลักเป็นตัวอย่างของการเจริญเติบโตของรากในโซนรากสร้างใหม่ (ภายใน 1 ปี)  แทรกภาพมาจากไซต์เดียวกันประมาณ 3 ปีต่อมา  คําถามคือ 
จริง ๆ สิ่งที่เกิดขึ้นกับราก และทําไมพวกเขาไม่ได้ไม่สามารถรักษาความลึกของพวกเขา  เราจะพยายามที่จะได้รับและเข้าใจว่าทําไมนี้เกิดขึ้น และที่
สําคัญการพัฒนาระบบการจัดการซึ่งจะทําให้สูญเสียโครงสร้างรากมีอายุ



The Root Zone
• Physical Characteristics

– Mineral 
• Plant support
• Nutrient

– Chemical
– Biological
– Pore Space

• 35 – 55% by Volume

• Mechanical 
Characteristics
– Gas Exchange
– Water Movement

• Gravitational
• Capillary
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The root zone is a tool which we can utilize to support, 
promote and stabilize our environment
Know that the root zone is a tool which we can utilize to support, promote and stabilize our environment.  Its physical 
characteristics are of importance to understand how they are interconnected in providing nutrient, water and support for 
plant life.  Its composition includes the mineral components of sand, silt and clay, all components of varying sizes which 
when placed together will provide pore spaces which are integral to the physical characteristic of the root zone.  The pores 
will provide space for water, organic material, air (Nitrogen, Oxygen, and Carbon Dioxide), space for roots to grow and 
microbes to survive.  
The mechanical characteristics of this important tool (Root Zone) is to provide for gas exchange (macropores) and water 
retention (Micropores) and water movement (macropores).

ทราบว่า โซนรากเป็นเครื่องมือที่เราสามารถใช้สนับสนุน ส่งเสริม และรักษาเสถียรภาพของสภาพแวดล้อม  ลักษณะทางกายภาพมีความสําคัญเพื่อให้
เข้าใจว่าพวกเขาจะเข้าใจในการให้ธาตุอาหาร น้ํา และสนับสนุนชีวิตพืช  องค์ประกอบของภาพมีส่วนประกอบแร่ทราย ตะกอน และดิน ของแตกต่างกัน
ที่ขนาดซึ่งเมื่ออยู่ด้วยกัน จะทําให้ช่องว่างรูขุมขนซึ่งเป็นไปในลักษณะทางกายภาพของเขตราก  รูขุมขนจะมีพื้นที่สําหรับน้ํา วัสดุอินทรีย์ อากาศ 
(ไนโตรเจน ออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์), พื้นที่สําหรับรากเติบโตและจุลินทรีย์เพื่อความอยู่รอด   ลักษณะเครื่องจักรกลเครื่องมือสําคัญนี้ 
(โซนราก) คือการ ให้การแลกเปลี่ยนก๊าซ (macropores) บวม (Micropores) และน้ําเคลื่อนไหว (macropores)



Principal components of Soil
•  Mineral

– Sand, Silt and Clay  
•  45 – 50% by volume
• Physically supports the plant
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Components of soil include sands (2 mm), silt (0.05 mm) and clay (0.002mm).  When stacked together they will provide 
macropores (pore space between large particles) and micropores (space between silt and clay).  

ส่วนประกอบของดินมีทราย (มม. 2), ตะกอน (0.05 มิลลิเมตร) และดิน (0.002 มิลลิเมตร)  เมื่อซ้อนเข้าด้วยกัน จะให้ macropores (รูขุมขนช่อง
ว่างระหว่างอนุภาคขนาดใหญ่) และ micropores (ช่องว่างระหว่างตะกอนและดินเหนียว)



Principal components of Soil

• Organic Matter
– Plant and  animal Residues = 1.5 – 5 % by volume

• Air and Water – Pore Space
– 35 – 55% pore spaces

– Capillary (Micro-pores) – plant available WATER
» Non-gravitational water (available to the plant)

– Non-capillary (Macro-pores) – soil AIR
» Gravitational water (excess moisture)
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•  Mineral
– Sand, Silt and Clay  

•  45 – 50% by volume
• Physically supports the plant

Mineral components include Sand Silt and Clay
The physical components occupy 45 – 50% of the total soil volume.  The remaining volume is made up of macro and 
micro pores (Pore space)
Capillary pores (micro pores) contain plant available water (gravity does not influence capillary water)

Non-capillary (Macro pores) are empty and contain soil air (Nitrogen, Oxygen and Carbon Dioxide). 

ส่วนประกอบของแร่ประกอบด้วยตะกอนทรายและดินส่วนประกอบทางกายภาพครอบครอง 45 – 50% ของปริมาตรรวมของดิน  ปริมาณที่เหลือขึ้น
เป็นแมโคร และไมโคร pores (รูขุมขนห่างแรงรูขุมขน (ขนาดเล็กรูขุมขน) ประกอบด้วยพืชมีน้ํา (แรงโน้มถ่วงมีผลต่อน้ําในรูพรุน) 

ไม่ใช่แรง (รูขุมขนแม) ว่างเปล่า และประกอบด้วยดินอากาศ (ไนโตรเจน ออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)



UNDERSTANDING 
THE CHARACTERISTICS OF 

• BIOLOGICAL
– Root growth and development
– Micro-organisms < 1% by 

volume
• 60 – 80 % soil metabolism
• Decomposition of organic 

materials
• Nutrient recycling – release
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–Macro-organisms
•Earthworms
•Nematodes
•Insects

–Micro-organisms
•Bacteria
•Actinomycetes
•Fungi
•Algae
•Protoza

Aside from the physical and structural components of the root zone, it is important to understand the root zone is also 
home to tremendous biological activity.  Soil Metabolism is the single most important function of this tool.  It provides 
for decomposition of organic substances and releases the constituents back into the ecosystem as nutrients for recycling 
back into the plant life cycle. 

นอกจากทางกายภาพ และโครงสร้างส่วนประกอบของโซนราก จําเป็นต้องเข้าใจโซนรากเป็นกิจกรรมชีวภาพอันมหาศาล  ดินเผาผลาญเป็นฟังก์ชัน
เดียวสําคัญที่สุดของเครื่องมือนี ้ มันมีการแยกส่วนประกอบของสารอินทรีย์ และรุ่น constituents กลับเข้าไปในระบบนิเวศเป็นสารอาหารสําหรับการ
รีไซเคิลกลับเข้าไปในวงจรชีวิตของพืช 



Oxygen in the root zone is 

• Plant roots 
– Growth and development
– Health and Persistence
– Water Management within the plant

• Nutrient up-take
• Transpirational cooling
• Respiration process (uses soil oxygen and 

releases CO2)
• Microbes  

• (60 – 80% of root zone activity)
– Decomposition of Organic material

• Nutrient recycling
• Competition for soil oxygen which is required 

for Decomposition. 77

While plants are recognized for their consumption of Carbon Dioxide (CO2) and release of Oxygen back into the 
environment, it is important to understand the respiration process of the root zone actually utilizes soil oxygen and 
competes with microbiological organisms for the same.  In the event the consumption of Oxygen exceeds its availability 
both organisms (plants and microbes) will suffocate.  

ในขณะที่พืชที่รู้ของปริมาณการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และปล่อยออกซิเจนกลับเข้าไปในสิ่งแวดล้อม มันจะต้องเข้าใจกระบวนการหายใจของ
โซนรากใช้ออกซิเจนดิน และแข่งขันกับสิ่งมีชีวิตทางจุลชีววิทยาสําหรับเดียวกันจริง  ในกรณีที่ ปริมาณของออกซิเจนมากเกินกว่าความพร้อมของทั้งสอง
สิ่งมีชีวิต (พืชและจุลินทรีย์) จะหายใจไม่ออก



Soil Water Movement
• Forces which control water movement

– Gravitation
• Pulls H2O downward
• Acts against adhesive forces
• Depth Dependent
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Coarse textured soils 
•Less force
•Faster flow

Fine Textured Soils
•More force
•Slower infiltration

Gravity moves water through the soil profile and effectively allows for drainage of excess water from the profile.  The 
coarser textured soils such as sands will drain much faster than silt or clay soils.  Gravity works on water flow in a 
downward and vertical direction only. 

แรงโน้มถ่วงย้ายน้ําผ่านโปรไฟล์ดิน และช่วยให้การระบายน้ําส่วนเกินจากส่วนกําหนดค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดินเนื้อปูนพื้น coarser เช่นทรายจะ
ระบายน้ํามากเร็วกว่าดินเนื้อปูนหรือดิน  แรงโน้มถ่วงทํางานบนน้ําในล่าง และแนวทิศทางเท่านั้น



Soil Water Movement  
• Forces which control water 

movement
– Adhesion or Matrix

= attraction of H2O to solid Soil Particles
• Depends on total soil surface area
• Depends size of pore space - soil particles
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–Finer textured Soils

Clay, silt 
•Higher adhesive  

•Higher field capacity

–Coarse Textured Soils

Sands 
•Lower adhesive forces

•Lower field capacity

Forces hold water tightly to soil particles and the smaller the particle the tighter the water is held.  Clay soils with very small 
particles hold a lot of water whereas sandy soils have very little water retentions.  Capillary water flow is always from wet to 
dry and consequently can be in all directions including upward, as occurs during extended dry periods. 

กองเก็บอนุภาคสัดที่จัดน้ําน้ําแน่นกับอนุภาคดินมีขนาดเล็ก  ดินเนื้อปูนดินเหนียวที ่มีอนุภาคขนาดเล็กมากถือน้ําขณะดินเนื้อปูนทรายมีน้ําน้อยมาก 
retentions  กระแสน้ําในรูพรุนเป็นเปียกให้แห้งเสมอ และจึง สามารถในทุกทิศทางรวมถึง ขึ้น เกิดขึ้นในระหว่างขยายรอบระยะเวลาแห้ง
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The macro-pores (large spaces) are usually air filled, and will accommodate excess water during rain and irrigation 
events, but will also release the water through gravity allowing for soil air to be drawn back into the root zone.

แมรูขุมขน (ช่องใหญ่) มักเติม อากาศ และจะรองรับน้ําส่วนเกินในระหว่างฝนและชลประทาน แต่ยังจะปล่อยน้ําผ่านแรงโน้มถ่วงที่อนุญาตให้อากาศใน
ดินจะถูกดึงกลับเข้าสู่โซนราก

The micro-pores (small spaces) will retain water and nutrients and provide necessary moisture and nutrients to support 
both plant and microbial growth and development.  

ไมโครรูขุมขน (ช่องเล็ก) จะรักษาสารอาหารและน้ํา และให้ความชุ่มชื้นที่จําเป็นและสารอาหารเพื่อสนับสนุนทั้งพืช และจุลินทรีย์เจริญเติบโต และพัฒนา

Porosity is a measure of the total macro plus micro pore space and usually ranges from 35 – 55% of the total volume of 
the root zone.  Depending on the composition of the soil, the ratio of macro vs micro pores will determine what the water 
holding capacity of the soil is.  

Porosity จะวัดแมรวม บวกพื้นที่รูพรุนขนาดเล็ก และมักจะมีตั้งแต่ 35-55% ของปริมาตรรวมของโซนราก  ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของดิน อัตราส่วน
ของรูขุมขนขนาดเล็กเทียบกับแมโครจะกําหนดน้ําถือกําลังของดินคืออะไร



FIELD CAPACITY
• Defined as the quantity of water retained in the 

soil matrix 24 hours after following complete 
saturation.

• 24 hours permits all gravitational waters to 
drain away from the macro-pores.
– The macropores release the excess moisture which 

is replaced with soil/atmospheric gases (O2, CO2 
and N)

• The remaining water is held in the capillary or 
micro-pores
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Field Capacity is defined as the quantity of water retained in the soil matrix 24 hours after following complete saturation.

The macropores release the excess moisture which is replaced with soil/atmospheric gases (O2, CO2 and N)

The remaining water is held in the capillary or micro-pores
Water available to plants and the micro-flora and fauna

ฟิลด์กําลังการผลิตถูกกําหนดเป็นปริมาณของน้ําที่สะสมในดินเมตริกซ์ 24 ชั่วโมงหลังจากต่อเสร็จความเข้ม  Macropores ปล่อยความชื้นส่วน
เกินซึ่งจะถูกแทนที่ ด้วยก๊าซดิน/อากาศ (O2, CO2 และ N) น้ําที่เหลือจะจัดขึ้นในหลอดเลือดฝอย หรือไมโครรูขุมขนมีพืชไมโครพืช และสัตว์
น้ํา



Plant Available Water 

Soil Field 
Capacity

Permanent 
Wilt

Available Water
     % (Vol.)       mm/30cm

Available Water
     % (Vol.)       mm/30cm

Sandy 
Loam

22.0 8.9 13.1 40 mm

Silt Loam 32.3 14.4 17.9 53

Clay Loam 32.7 21.2 11.5 36 

Clay 40.2 29.2 11.0 33

80/20 Mix 11.0 3.1 7.9 23

Pure Sand 5.4 2.0 3.4 10
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This graph is adopted from data provided by the United States Golf Associate as an educational tool to understand how 
different soils control the amount of plant available water.  The field capacity, the amount of water held by the soil 
following saturation and adequate drainage is characteristic of different types of soils.  

กราฟนี้เป็นนําข้อมูล โดยกอล์ฟสหรัฐอเมริกาที่เชื่อมโยงเป็นเครื่องมือศึกษาเข้าใจควบคุมดินเนื้อปูนแตกยอดของพืชมีน้ํา  ฟิลด์กําลังการผลิต ปริมาณ
ของน้ําที่จัดขึ้น โดยดินต่อความอิ่มตัว และระบายน้ําที่เพียงพอเป็นลักษณะแตกต่างของดินเนื้อปูน

Note pure sand, which is composed of large particles creates the maximum amount of macropore space and is not able to 
retain very much water and consequently the amount of available water to support plant and microbial growth is also 
minimal.  

หมายเหตุทรายบริสุทธิ ์ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคขนาดใหญ่สร้างจํานวนพื้นที่ macropore และไม่สามารถเก็บน้ํามาก และดังนั้น จํานวนของน้ํามีการ
สนับสนุนพืชและจุลินทรีย์เจริญเติบโตยังน้อย

In contrast Clay has a field capacity of 40.2% due to having a higher percentage of micropores, but due to the retention 
capacity of clay particles only 11 % of the total water is available to support plant and microbial growth.  The best soils are 
a combination of particles which will yield approximately a 50:50 ratio of macro vs micro pores such as is found with Silt 
Loam soils.  With a 32.3% field capacity, the available water to support plant and microbial growth is almost 18%. 

ใน ดินมีความจุฟิลด ์40.2% เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์สูงของ micropores แต่กําลังเก็บข้อมูลของอนุภาคดินเหนียวเพียง 11% ของน้ําทั้งหมดเป็นเพื่อ
สนับสนุนการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และพืช  ดินเนื้อปูนดีที่สุดเป็นชุดของอนุภาคซึ่งจะได้ประมาณคนละครึ่งอัตราของรูขุมขนขนาดเล็กเช่นพบกับดิน
เนื้อปูน Silt Loam กับแมโคร  มีความจุฟิลด ์32.3% น้ํามีการสนับสนุนพืชและจุลินทรีย์เจริญเติบโตเป็นเกือบ 18%
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This slide is designed and presented to demonstrate a very important concept of what happens to soil water when it 
encounters any type of layer in the profile.  Demonstrated is how water moves first through clay over a sand layer.  Note 
the direction of water movement (horizontal and vertical) and the relatively slow rate of infiltration.  The second image is 
of Sand over clay, the vertical movement of water is much quicker as the macropores release the water due to gravity 
much quicker.  However, note in both cases when moisture reaches the layer (either sand or clay), the downward 
movement of water is stopped.  Understand this concept as it is one of the most important factors which impacts how 
root zones work and how they are very often compromised in their ability to properly drain.  Any layer, of any composition 
will create an impediment to water and air flow. 

ภาพนิ่งนี้เป็นการออกแบบ และแสดงให้เห็นถึงแนวคิดสําคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นกับดินน้ําเมื่อพบของชั้นในโพรไฟล์  สาธิตคือว่าน้ําเคลื่อนที่ก่อนผ่านดินผ่าน
ชั้นทราย  โปรดสังเกตทิศทางของการเคลื่อนไหวของน้ํา (แนวนอน และแนวตั้ง) และอัตราการแทรกซึมค่อนข้างช้า  ภาพที่สองเป็นทรายดิน การ
เคลื่อนที่แนวตั้งของน้ําเร็วเป็น macropores ปล่อยน้ําเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเร็ว  อย่างไรก็ตาม บันทึกในทั้งสองกรณีเมื่อความชื้นถึงชั้น (ทรายหรือดิน
เหนียว) หยุดการเคลื่อนไหวลงน้ํา  เข้าใจแนวคิดนี้เป็นก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อวิธีการทํางานของโซนรากและวิธีนั้นมีบ่อยทําลาย
ความสามารถในการระบายน้ําอย่างเหมาะสม  ชั้นใด ๆ ขององค์ประกอบใด ๆ จะสร้างกรวดในรองเท้าการไหลของน้ําและอากาศ



1960’s Technology 
• Structured Root Zone

– Perched water table (Sand over gravel)
• Creates PASSIVE VALUE to aid in water 

management
– Define Root Zone composition

• Has changed over time
– Defined Root Zone depth

• Critical uniformity ~ 12 inches
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USGA developed a structured root zone which used the principle of a perched water table (namely layering) to hold water in 
the profile until enough pressure was created above it to force the water past the layer.  USGA specified certain soil particle 
sizes to be used which would require a 30 cm head pressure above the layer to force water past the layer.  As such this is a 
passive value (did not require any mechanical action) but would occur passively with the increase in the level of water held in 
the soil profile (Macropores + micropores).  

USGA พัฒนาโซนรากมีโครงสร้างซึ่งใช้หลักการของตารางน้ําอยู่ (คือกลุ่ม) เพื่อเก็บน้ําในโปรไฟล์จนสร้างความดันเพียงพอนั้นจะบังคับให้น้ําผ่านชั้น  
USGA ระบุบางดินอนุภาคขนาดที่จะใช้ซึ่งจะต้องมีแรงดันหัว 30 ซม.เหนือชั้นเพื่อบังคับให้น้ําผ่านชั้น  ดังนี้คือ ค่าแฝง (ไม่ต้องมีการดําเนินการใด ๆ กล) 
แต่จะเกิดขึ้นกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําในโพรไฟล์ดิน (Macropores + micropores) passively



GREENS CONSTRUCTION 
• Soil profile which resists compaction

– Will require 40 – 50 % sands larger than 0.25mm
• Good internal drainage
• Retain adequate level of capillary soil 

moisture
• Moderate to good nutrient holding capacity
• Specifications which are reproducible !
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Ferguson,1960

The prescribed greens construction method was above all reproducible regardless of where the greens were to be built.  
The subsequent constructed green would; 1) resist compaction; 2) provide good internal drainage; 3) retain adequate 
levels of capillary soil moisture (micro pores) to provide good water management practice; 4) have good CEC characters; 
and be 5) reproducible.

วิธีการก่อสร้างสนามกําหนดถูกจําลองข้างต้นทั้งหมดไม่ได้ที่พรรคจะถูกสร้างขึ้น  สีเขียวสร้างขึ้นต่อมาจะ
 1) กระชับข้อมูล ต่อต้าน 
2) ให้ระบายน้ําภายในที่ด ี
3) รักษาระดับความชื้นดินรูพรุน (รูขุมขนขนาดเล็ก) เพื่อให้น้ําที่ดีจัดการฝึก เพียงพอ 
4) ได้พบกับ CEC ตัวดี และ 
5) จําลอง
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30 cm

3 – 5 cm 

10 cm

15 cm

TOPSOIL MIXTURE

COARSE SAND

GRAVEL

NATIVE SOIL

The cross section of a constructed green according to USGA recommendations with a chocker layer included. One critical 
question to ask is why did they specify that the green must be 30 cm deep?

ส่วนกางเขนสีเขียวที่สร้างขึ้นตามคําแนะนําของ USGA กับชั้น chocker รวม หนึ่งสําคัญคําถามคือ ทําไมไม่ระบุว่า สีเขียวต้องเป็น 30 ซม.ลึก



Particle size distribution of 
USGA root zone mix

Name Particle diameter Recommendation 
(by weight)

Fine gravel 2.0 – 3.4 mm Not more than 10% of total 
particles, including a max 
of 3 % fine gravelVery coarse sand 1.0 – 2.0 mm

Not more than 10% of total 
particles, including a max 
of 3 % fine gravel

Coarse sand 0.50 – 1.00 mm Minimum of 60% of all 
particles in this range

Medium sand 0.25 – 0.50 mm

Minimum of 60% of all 
particles in this range

Fine sand 0.15 – 0.25 mm < 20%
Very fine sand 0.05 – 0.15 mm < 5%

Silt 0.002 – 0.05 mm < 5%
Clay <0.002 mm < 3%
Total fines Vfs+Silt+clay </= 10% 87

Particle size distribution can be any combination of the texture classes, however to construct a soil profile that is 30 cm 
deep requires a combination of particle sizes which are demonstrated in these ranges. This will result in a 30 cm profile 
over gravel which will allow the water to actively move through the soil profile when the head pressure reaches 30 cm.  In 
other words the 30 cm head preassure will open the passive value created by the perched layer.

การกระจายขนาดอนุภาคสามารถกันของชั้นพื้นผิว แต่เสกดินเป็น โปรไฟล์ที่ลึก 30 ซม.ต้องใช้ขนาดอนุภาคซ่ึงแสดงให้เห็นว่าในช่วงนี้ ซึ่งจะส่งผลใน
โพรไฟล์ 30 ซม.กว่ากรวดซึ่งจะทําให้น้ําเคลื่อนผ่านโปรไฟล์ดินเมื่อดันใหญ่ 30 ซม.  ในคําอื่นๆ 30 ซม.หัว preassure จะเปิดค่าแฝงที่สร้างขึ้น โดยชั้น
ที่อยู่
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Measuring the available water throughout the soil profile shows a higher level of volumetric water content (VWR) near the 
bottom – just above the gravel layer. This is normal.

วัดน้ําว่างตลอดประวัติดินแสดงเนื้อหาน้ํา volumetric (VWR) ในระดับที่สูงขึ้นใกล้กับด้านล่าง – เหนือชั้นกรวด นี้เป็นเรื่องปกติ



89

As the level of water in the soil profile increases, the level of soil air is decreased.  One of the reasons why there are fewer 
roots near the gravel layer as there  is less soil air (Oxygen) present.  Roots will not grow where this is insufficient Oxygen 
to survive. 

เป็นระดับของน้ําในดินโปรไฟล์เพิ่ม ระดับดินอากาศจะลดลง  หนึ่งในเหตุผลทําไมมีรากน้อยใกล้ชั้นกรวดมีน้อยกว่าดินอากาศ (ออกซิเจน) ปัจจุบัน  ราก
จะไม่เจริญเติบโตที่นี่เพียงพอออกซิเจนเพื่อความอยู่รอด



• The USGA green root zone 
utilizes the principles of 
soil layering to create a 
perched water table!

• As such this layer creates 
a PASSIVE VALVE which 
theoretically controls 
water movement
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An the increase in water content near the gravel layer is held by the perch created by the layer.  The only way to quickly 
move water across this layer is to create enough water pressure (head pressure) above to force the water through the 
layer.  When the pressure is high enough, this is referred to as a passive valve – the pressure opens up the passage to 
allow water to flow. 

จัดขึ้น โดยปลากะพงโดยชั้นที่เพิ่มปริมาณน้ําใกล้ชั้นกรวด  วิธีเดียวที่จะย้ายน้ําระหว่างชั้นนี้จะสร้างพอน้ําความดัน (ความดันใหญ่) ด้านบนเพื่อบังคับ
ให้น้ําผ่านชั้น  เมื่อความดันสูงพอ นี้จะเรียกว่าวาล์วแฝง – ดันเปิดขึ้นเส้นทางให้น้ําไหล
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Higher level of saturation

Maintain Optimum VWC

So the upper 10 cm will have optimum soil moisture and soil air. 

ดังนั้น ด้านบน 10 ซ.ม.จะมีดินอากาศและความชื้นดินที่เหมาะสม



• Pore Space changes with time
–Newly constructed green

• 50 – 55% pore space
–~ 50% macro pores

–Aging soil profile
• Total porosity stable
• Reduction in macro pores

–Decrease in soil gas exchange sites
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Since the root zone is a tool, and since time and management practices can impact the root zone.  It is important to 
understand how this tool changes with age and with management.  Initially the total porosity of the soil profile will range 
between 50 and 55% by volume, where half of the pore space is identified as Macro pores – space which contains soil air 
(Nitrogen, Oxygen, and Carbon Dioxide), the other half is micro pores which hold plant and microbe available water and is 
generally lacking in oxygen.

โซนรากเป็นเครื่องมือ และเนื่อง จากเวลาและการจัดการสามารถส่งผลกระทบต่อเขตราก  จึงควรทําความเข้าใจว่าเครื่องมือนี้เปลี่ยนอายุ และ มีการ
จัดการ  เริ่ม porosity รวมโพรไฟล์ดินจะอยู่ในช่วง 50 และ 55% โดยปริมาตร ที่ครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูพรุนถูกระบุเป็น pores แม – พื้นที่ที่ประกอบด้วย
ดินอากาศ (ไนโตรเจน ออกซิเจน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์), อีกครึ่งหนึ่งเป็นรูขุมขนขนาดเล็กที่พืช microbe ว่างน้ํา และโดยทั่วไปขาดออกซิเจน
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Total Porosity

Habeck & Christians GCM 2000
Examining aging greens over time revealed that the total porosity increased only slightly regardless of the age of the 
green when comparing 1, 6 and 19 year old greens. 

ตรวจสอบสีเขียวอายุช่วงเวลาการเปิดเผยว่า porosity รวมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยโดยไม่คํานึงถึงอายุของเขียวเมื่อเปรียบเทียบ 1, 6 และ 19 ปีสนาม
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The revealing difference however was a dramatic decrease in the percentage of macropores which is the space that 
contains soil air. 

ต่าง revealing แต่ถูกลดลงอย่างมากในหน่วยเปอร์เซ็นต์ของ macropores ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประกอบด้วยอากาศดิน
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And a dramatic increase in the level of micropores (retains plant available water) so the resulting soil profile was losing 
the ability to provide adequate soil air (Oxygen) and consequently being expressed as a loss of roots.  

และเพิ่มขึ้นอย่างมากในระดับของ micropores (พืชมีน้ําไว้) ดังนั้นโพดินได้ถูกสูญเสียความสามารถที่จะให้ดินพออากาศ (ออกซิเจน) และดังนั้น ถูก
แสดงเป็นการสูญเสียราก
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% Macro pores

Habeck & Christians GCM 2000
Decrease in macro pores over time

ลดเวลาในแมโครรูขุมขน
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% Micro pores

Habeck & Christians GCM 2000
An increase in micropores which lack soil oxygen, but hold water. So it becomes fairly obvious that one of the most critical 
cultural programs will be to correct this issue by utilizing practices which enhance the macropores and aid is soil drying. 

การเพิ่มขึ้นใน micropores ซึ่งขาดออกซิเจนดิน แต่เก็บน้ํา ดังนั้น จะค่อนข้างชัดเจนว่า โปรแกรมทางวัฒนธรรมสําคัญที่สุดจะเป็นการแก้ไขปัญหานี้ 
โดยใช้วิธีปฏิบัติซึ่ง macropores และมีดินแห้ง 



Maximize the life and productivity of 

• Mechanical aeration
– Extraction of Organic Material

• Frequency increases with maturing root zone
– Naturally looses macro pore space
– Increases VWC 
– reduces soil gases

– Mechanical enhancement of macro pores
• Solid Tine (Venting) aeration
• Mechanical air movement

– Pumps and Vacuums
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Mechanical aeration will enhance soil macropores and this can be accomplished in different ways.
Using core extract will aid in removing excessive organic material and as the root zone ages, the frequency of core 
aerification should be increased.  It is imperative to keep a close examination of the level of OM buildup.  

A second process of creating macropores uses solid tines which merely opens up the soil profile with little or no surface 
distrubance. 

Aeration กลจะเพิ่มดิน macropores และนี้สามารถทําได้หลายวิธี ใช้สารสกัดหลักจะช่วยในการเอาวัสดุอินทรีย์มากเกินไป และเป็นวัยโซนราก ควร
เพิ่มความถี่ของหลัก aerification  ความจําเป็นเพื่อให้การตรวจสอบระดับของโลหิตออมปิดได้    กระบวนการที่สองสร้าง macropores ใช้ tines 
ของแข็งที่เพียงเปิดค่าดินมีน้อย หรือไม่มีพื้นผิว distrubance



The root zone 

• Site of gas exchange.
–N2 ~78%, O2 ~21.9%, CO2 ~ 0.1% 

• 60 = 80% of the biological 
activity 
–Root respiration (consumes O2, emits 

CO2)

It is important to understand these points.
1) Soil air is only partially Oxygen
2) While root use oxygen during respiration and growth, so do soil micro organisms.  Oxygen is equally important to 

both living organisms
3) To maximize soil Oxygen it is necessary to maintain the maximize the level of macro pores in the soil profile. 

ต้องเข้าใจจุดนี้ได้ ดินอากาศเท่านั้นบางส่วนออกซิเจนขณะรากใช้ออกซิเจนในการหายใจและการเจริญเติบโต เพื่อให้ดินมีชีวิตขนาดเล็ก  ออกซิเจนเป็น
สิ่งสําคัญกับชีวิตทั้งการเพิ่มออกซิเจนที่จําเป็นต้องรักษาขยายระดับแม pores ในโพรไฟล์ดินดิน
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Close monitoring of the soil profile will identify when soil moisture is too high and it is time to aerify.  It is not necessary 
to pull a core, it is only necessary to create macro pores and solid tine aerification will do the same.  The root zone can be 
readily monitored for both moisture content and salinity status with electronic monitors.  Many of the irrigation 
companies are presenting sensor technology to aid in continuous monitoring of salts and moisture.  An increase in soil 
moisture for example will indicate a loss in soil oxygen, an increase in soil salinity will likewise increase the likely hood of 
layering in the profile, further impacting water and air flow through into and out of the root zone profile. 

จะระบุการตรวจสอบโพรไฟล์ดินปิดเมื่อความชื้นในดินสูงเกินไป และถึงเวลา aerify  ไม่จําเป็นต้องดึงหลัก มันเป็นสิ่งจําเป็นเพียงเพื่อสร้างแมโครูขุมขน 
และ aerification แพงกว่าแข็งจะไม่เหมือนกัน  โซนรากสามารถพร้อมตรวจสอบความชื้นเนื้อหาและสถานะเค็มกับจอภาพอิเล็กทรอนิกส์  หลายบริษัท
ชลประทานเป็นการนําเสนอเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เพื่อช่วยในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของเกลือและความชื้น  การเพิ่มขึ้นของความชื้นดินตัวอย่างจะ
ระบุสูญเสียออกซิเจนในดิน เพิ่มในดินเค็มจะเพิ่มฮูป layering ในโปรไฟล์ ผลกระทบต่อน้ําและอากาศไหลผ่านเข้า และออก จากส่วนกําหนดค่าโซนราก
เพิ่มเติม น่าจะทํานองเดียวกัน
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A visual assessment will help in identify if there is layering present in conjunction with sensor monitoring.  This heavy 
organic layer near the soil surface is causing serious moisture retention problems.  Black layer is beginning to form 
indicating the lack of soil oxygen.  Root growth will be lost along with beneficial microbial activity.  

มีการประเมินภาพจะช่วยระบุถ้ามี layering ปัจจุบันร่วมกับการตรวจสอบเซนเซอร์ใน  ชั้นอินทรีย์นี้หนักใกล้ผิวดินเป็นสาเหตุร้ายแรงความชื้นเก็บ
รักษาปัญหา  ชั้นสีดําเป็นต้นเพื่อบ่งชี้ว่า การขาดออกซิเจนในดิน  รากเจริญเติบโตจะหายไปพร้อมกับกิจกรรมจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์
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A low spot on a green which is suffering from poor internal drainage and which is subjected to light frequent irrigation to 
wet dry spots on high areas.  This green was latter shown to also have a high level of stubby root nematodes (Toads 
which favor low O2 Conditions. 

จุดต่ําสุดบนเป็นสีเขียวซึ่งเป็นความทุกข์จากการระบายน้ําภายในที่ดี และที่มีอยู่ภายใต้การชลประทานแสงบ่อยฉี่จุดแห้งบนพื้นที่สูง  สีเขียวนี้มีหลัง
แสดงยัง มี nematodes รากกุด (Toads ซึ่งชอบเงื่อนไข O2 ต่ําระดับสูง



By using soil moisture sensor it is possible to map the greens and know where the problem areas are.  If the greens are 
highly variable in moisture distribution, then hand watering should be done only on the identified dry areas avoiding using 
the automatic irrigation or applying water to saturated areas. This green was poorly constructed and under normal 
irrigation practices (water the dry spots) was completely unacceptable due to excessively wet areas on the rest of the green.

โดยใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นดิน จะสามารถได้แผนที่พรรค และรู้ปัญหาในพื้นที่ที่มี  ถ้าอาการผันแปรอย่างมากในการกระจายความชื้น แล้วมือน้ําควรทํา
เฉพาะในพื้นที่แห้งระบุหลีกเลี่ยงใช้ชลประทานอัตโนมัติ หรือการใช้น้ําการอิ่มตัว สีเขียวนี้ถูกสร้างขึ้นไม่ดี และภายใต้ปฏิบัติการชลประทานปกติ (น้ําจุด
แห้ง) ไม่สามารถยอมรับอย่างสมบูรณ์เนื่องจากพื้นที่เปียกมากเกินไปในส่วนเหลือของสีเขียว
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Good root zone management also requires close monitoring of the build-up of organic matter in the profile.  This level 
of organic matter, a layer in itself will block movement of water and air into and out of the green.  This excess organic 
matter must be removed. 

การจัดการรากดีต้องปิดตรวจสอบเกิดอินทรีย์ในโพรไฟล์  ระดับนี้อินทรีย์ ชั้นในตัวเองจะบล็อกการเคลื่อนที่ของน้ําและอากาศเข้า และออก จากสีเขียว  
อินทรีย์ส่วนเกินนี้ต้องถูกลบออก
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Older soils often will display several different layers of material.  Each of these layers will impact water and air flow into 
and out of the soil profile. 

ดินเนื้อปูนเก่ามักจะแสดงหลายชั้นแตกต่างกันของวัสดุ  แต่ละชั้นเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อน้ําและอากาศไหลเข้า และออก จากโพรไฟล์ดิน



Managing 
the Organic Component 

• Extraction   สกัด
– Core aerification
– Vertical Mowing
– Grooming – Conditioning mowing

• Dilution  เจือจาง
– Core aerification – refilling holes
– Drill & Fill
– Top Dressing

• Decomposition (60%)  แยกส่วนประกอบ
– Maximize microbial activity

• Temperature dependent 106

The three primary ways to control organic matter

Extraction
Core aerification
Vertical Mowing
Grooming – Conditioning mowing

Dilution
Core aerification – refilling holes
Drill & Fill
Top Dressing

Decomposition – can account for up to 60% of total OM 
reduction if soil air and microbial growth are 
maintained. 

Maximize microbial activity
Temperature dependent

วิธีหลักสามวิธีการควบคุมอินทรีย์เรื่อง aerification สกัดหลักแนวตั้ง Mowing กรูมมิ่ง
ปรับ aerification หลักเจือจาง mowing – เติมหลุมเจาะ & เติมน้ําด้านบนแยกส่วน
ประกอบ – สามารถบัญชีสําหรับรวมออมลดถึง 60% ถ้ารักษาอากาศดินและเจริญเติบโต
ของจุลินทรีย์  ขยายกิจกรรมจุลินทรีย์ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
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Several of the Greens management associations recommend the removal of 20% of the turf surface annually on your greens 
and obviously from these slides they did accomplish jut that, however I believe it is more important to be monitoring the 
level of Organic material build up and if the thatch is exceeding your expectations  then a severe extraction as 
demonstrated is warranted.  

หลายของการบริหารสนามสมาคมขอแนะนําให้เอาของ 20% ของพื้นหญ้าในสนามของคุณทุกปี และแน่นอนจากภาพนิ่งเหล่านี้พวกเขาได้บรรลุ jut ว่า 
อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่า มีความสําคัญมากขึ้นสามารถตรวจสอบระดับของวัสดุอินทรีย์สร้าง และถ้ามุงการเกินความคาดหวังของคุณแล้วสกัดรุนแรงดัง 
warranted
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Coring depth only needs to be the depth of the layer, it is not beneficial to try to remove soil from deeper in the soil 
profile. 

จากความลึกจําเป็นต้องมีความลึกของชั้น ไม่เป็นประโยชน์พยายามที่จะเอาดินจากลึกในโพรไฟล์ดิน
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Managing 
the Organic Component 
of the Root Zone

Core Aerification
• 1 – 3 x per year 
• Extraction of OM
• Relief of Compaction
•Maximize Macro-pores

Vertical mowing
•1 – 3 x per year
• Extraction of OM
• drying of canopy

Top Dressing
• Light frequent (7 – 10 days)
• Core replacement (1 – 3x)
• Dilution of OM

Managing the Organic Component of the Root Zone

Core Aerification
•Is recommended 2 – 3 x per year and only when the 
organic layer is obvious.  This is a remedial activity 
as it is trying to correct a problem of too much OM.  
It will also help with creating macro-pores but will 
leave considerable debris on the turf surface.  

หลัก Aerification งาน x 2 – 3 ปี และชั้นอินทรีย์เป็นที่ชัดเจน  นี้
เป็นกิจกรรมที่ทําจะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของ OM. มากเกินไป  
มันจะช่วยสร้างแมโครรูขุมขน แต่จะปล่อยให้เศษจํานวนมากบนผิว
หญ้า
•Verticutting

•Recommended 2 – 3x per year.  It is remedial in removing OM and aids in opening the canopy 

Verticutting แนะนํา x 2 – 3 ปี  มันจะช่วยในการเอาออม และช่วยในการเปิดฝาครอบ

• Top Dressing
• High frequency with light applications on verticut or groomed turf
• Immediately following core aerification to fill hole
• Dilutes the OM by mixing in the sand. 

ความถี่สูงแต่งตัวด้านบนกับแสง verticut หรือเตรียมหญ้าต่อหลัก aerification การเติมหลุม Dilutes การออม โดยผสมทราย
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Deep slicing – graden type aerifiers helps to open the soil profile and extract materials if they are present.  This is remedial 
activity and does a lot of damage to the turf.  It is important that the turf is in an active state of growth to enhance a quick 
recovery. 

ลึกแบ่ง – ช่วย aerifiers ชนิดพิเศษ การเปิดโปรไฟล์ดินแยกวัสดุจะอยู่  นี้เป็นกิจกรรมที่ทํา และไม่มากความเสียหายสนามหญ้า  เป็นสิ่งสําคัญว่า หญ้า
ที่อยู่ในสถานะทํางานเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
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Open up the layer and allow for maximum oxygen into the profile.  Will close again with in a matter of a couple of days. 

เปิดชั้น และให้ออกซิเจนสูงสุดในโพรไฟล์  จะปิดอีกด้วยในเรื่องของการไม่กี่วัน
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Dilution of Organic Matter
Top Dressing

Top dressing following aerification, verticutting and routine light applications of sand aid in diluting the organic matter 
in the upper root zone.  This aids in maintaining the balance of OM in the soil profile.  OM is highly beneficial in 
providing a carbon source for microbial activity, through decomposition returns nutrients to the growing organisms and 
retains nutrients and moisture to sustain growth.  Too much of a good thing will HURT you!

ต่อ aerification, verticutting และการประยุกต์แสงประจําของทรายช่วยเหลือ diluting อินทรีย์ในโซนรากบนแป้งด้านบน  นี้ช่วยรักษาสมดุลของ
ออมในโพรไฟล์ดิน  ออมเป็นประโยชน์อย่างมากในการให้บริการเป็นแหล่งคาร์บอนสําหรับกิจกรรมจุลินทรีย์ ผ่านแยกส่วนประกอบคืนสารอาหารกับ
สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโต และรักษาสารอาหารและความชื้นเพื่อให้เจริญเติบโต  มากเกินไปของดีสิ่งที่จะทําร้ายคุณ



• Frequent core 
aerification 
(Extraction) and 
replacement

• Frequent top 
   Dressing (Dilution)
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Frequent core aerification (extraction) and refilling with sand may help in reducing the total amount of OM along with 
frequent top dressing.  But it also has its problems.  Photo demonstrates the soil profile following multiple deep time 
aerifications.  The good news and the bad news.  

Aerification หลักประจํา (สกัด) และเติม ด้วยทรายอาจช่วยในการลดยอดรวมของออมกับแป้งบนบ่อย  แต่ยังมีปัญหา  ภาพถ่ายแสดงให้เห็นถึง
ประวัติดินต่อ aerifications เวลาลึกหลาย  ข่าวดีและข่าวร้าย
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Extraction - Coring
Vertidrain deep tine aerification unit designed to penetrate to depth of 8 – 15” into the soil profile.  The ultimate depth is 
obviously determined by 1) length of the tine, 2) power of the tractor and 3) soil conditions.  This has proven to be an 
excellent tool for the rejuvenation of native soil greens and even sand based greens which are layered and have layers 
created by soil particle migration into the lower depths of the profile.

หน่วย aerification แพงกว่าลึก Vertidrain ออกแบบมาเพื่อเจาะเข้าไปในโพรไฟล์ของดินกับความลึกของ 8 – 15 "  อย่างชัดเจนมีกําหนดความลึก
สูงสุด 1) ความยาวของแพงกว่า 2) พลังงานของรถแทรกเตอร์และสภาพดิน 3)  นี้ได้พิสูจน์เครื่องมือดีสําหรับการฟื้นฟูผักพื้นเมืองดินและทรายแม้จะใช้
สีเขียวซ่ึงเป็นชั้น และมีชั้นสร้าง โดยย้ายอนุภาคดินในความลึกต่ํากว่าของโพรไฟล์
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And when properly used and the core holes refilled, the % of organic matter is decreased and the % of sand increases in 
the column.  There is a problem with this however and it is important to understand how to further manage this 
technique. 

และ เมื่อถูกใช้ และหลุมหลักเติม, %อินทรีย์จะลดลง และเพิ่ม%ของทรายในคอลัมน์  อย่างไรก็ตามมีปัญหานี้ และจะต้องเข้าใจวิธีการจัดการเทคนิคนี้
เพิ่มเติม
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Notice the movement of water through the soil profile and the photo on lower right.  The water flows rapid vertically 
following the sand path which penetrates from the surface, but it will not penetrate into the sand which is embedded in 
the profile (Photo upper left).  The same would be true for the water movement for photo lower right.  

สังเกตการเคลื่อนที่ของน้ําผ่านดินโพรไฟล์และรูปทางขวาล่าง  น้ําไหลตามเส้นทรายซึ่งแทรกซึมจากพื้นผิวแนวตั้งอย่างรวดเร็ว แต่จะไม่เจาะลงในทราย
ที่ฝังอยู่ในส่วนกําหนดค่า (ภาพบนซ้าย)  เหมือนจะเป็นจริงสําหรับการเคลื่อนไหวของน้ําในรูปล่างขวา
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A mechanical event which will make all of the aerification and sand replacement efforts beneficial is to be sure that the 
lower tubes of new sand are likewise reaching to the surface. The best way to accomplish this is to use deeper 
penetration with solid tines frequently.  This will ensure that the columns of sands have a vent to the surface to allow 
water to move freely downward.  It also enhances the amount of soil oxygen in the root zone and supports maximum 
microbial (beneficial) activity to aid in decomposition of the Organic matter we are trying to mechanically extract. 

เหตุการณ์ทางกลซึ่งจะทําให้ aerification และพยายามทดแทนทรายทั้งหมดเป็นประโยชน์ คือเพื่อให้แน่ใจ ว่า ท่อล่างใหม่ทรายมีทํานองเดียวกันถึง
พื้นผิว วิธีที่ดีสุดเพื่อให้บรรลุนี้จะใช้เจาะลึกกับ tines ของแข็งบ่อย ๆ  นี้จะให้แน่ใจว่า คอลัมน์ของทรายมีการระบายพื้นผิวให้น้ําเมื่อต้องการย้ายได้
อย่างอิสระลง  นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในดินในเขตราก และสนับสนุนสูงสุดกิจกรรม (ประโยชน์) จุลินทรีย์เพื่อช่วยในการแยกส่วน
ประกอบของอินทรีย์ที่เราพยายามที่จะดึงกลไก
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These holes were made with a bayonet tine measuring 9mm x 18 mm by 10 – 12 cm.  The surface is rolled and play is 
continued with minimal disruption of play or ball roll.  These holes stay effectively open for a period of 7 – 10 days where 
as smaller tines will be effective for as little as 1 – 2 days maximum. 

หลุมเหล่านี้ที่ทํากับแพงกว่า bayonet ที่วัด 9 mm x 18 mm โดย 10 – 12 ซม.  พื้นผิวได้สะสม และเล่นต่อไป ด้วยม้วนเล่นหรือลูกน้อยทรัพย  พัก
หลุมเหล่านี้มีประสิทธิภาพเปิดเป็นระยะเวลา 7 – 10 วันเป็น tines ที่เล็กลงจะมีผลเพียงแค่ 1 – 2 วันสูงสุด
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Using solid tines as demonstrated will allow the air column to extend into the previously aerified and filled core holes. 

ใช้ tines ของแข็งดังจะให้คอลัมน์อากาศขยายในหลุมหลัก aerified และเติมไว้ก่อนหน้านี้



Feb 13, 00

3 weekly injections H202
Weekly ventingWeekly venting Only

The two photo’s on the right demonstrate the level organic build up prior to beginning the (Venting) solid tine aerification 
program.  The photo was taken a couple of years later as we were venting the greens weekly throughout the growing 
season.  Notice in the extracted core that the OM layer had been completely decomposed and that  resulted in a strong 
deep root system, with no subsequent core aerification or verticutting necessary. 

สองภาพของด้านขวาแสดงสร้างอินทรีย์ระดับค่าก่อนเริ่มต้นโปรแกรม aerification แพงกว่าแข็ง (Venting)  ถ่ายสองสามปีหลังจากเราได้ระบาย
อากาศสนามทุกสัปดาห์ตลอดฤดูกาลเจริญเติบโต  สังเกตในหลักแยก ที่ออมชั้นที่มีการแยกทั้งหมด และที่ทําให้เกิดแรงลึกรากระบบ หลักต่อมา 
aerification หรือ verticutting จําไม่
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1 year old green

3 year old green

23 year old green

43mm deep 

In the beginning we discussed a 1 year old green and how effective the root development was due to new greens 
construction, but that aging of the green in as little as a couple of years will quickly compromise the plants ability to 
sustain a deep root system unless we are able to maintain maximum macropores through the profile.  In this 23 yr old 
USGA green which had been vented (Solid tine aerification) every 10 – 14 days over the previous two years resulted a deeper 
and more extensive root system. 

ในการเริ่มต้น เราได้พูดถึงสีเขียวอายุ 1 ปี และวิธีที่มีประสิทธิภาพพัฒนารากถูกเนื่องใหม่สีเขียวก่อสร้าง แต่ที่อายุของเขียวในน้อยเป็นสองสามปีจะทําพืช
สามารถรักษาระบบรากลึกเว้นแต่เราจะสามารถรักษา macropores สูงสุดผ่านโปรไฟล์อย่างรวดเร็ว  ในปีนี ้23 กรี USGA เก่าซึ่ง vented (แพงกว่า
แข็ง aerification) ทุก 10-14 วันก่อนหน้านี้สองปีส่งผลให้ระบบรากลึก และครอบคลุมมากขึ้น



Critical Elements in root zone 

• 1)  Monitor soil chemistry 
– Na build up occurs during prolonged drought
– Soil surface seals -  preventing gas exchange – water 

infiltration – drainage
• 2) Be proactive in organic matter management

– Extraction (<20%)
– Dilution (<20%)
– Decomposition (60+%)

• 3) Manufacture pore space
– Oxygenation of root zone
– Venting frequently (manufacture macropores)
– Sub-surface air movement (Sub-air approach)

• 4) Grooming on a regular schedule, especially during growing 
season
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The critical elements in managing your turfgrass is to take care of your soils.  If your soils fail, your support is gone and 
the grass will soon follow.  The primary reasons for soil failure is most often attributed to loss of soil structure which may 
be due to heavy traffic – hence compaction; layering most often caused by excessive organic matter accumulation, poor 
choice of top dressing amendments, salt build-up attributed to poor quality water or prolonged drought conditions;  poor 
drainage and loss of soil oxygen (plants and microbes both suffocate) and as demonstrated the aging of the soil profile 
without close attention to the critical physical characters of the soil: macro and micro pores which related closely to soil 
moisture and soil gases (Oxygen).  The very practice of mowing properly and conditioning the turf and the canopy surface 
for correct orientation to allow for water infiltration, evaporation and air exchange will greatly impact the turfs ability to 
withstand traffic; avoid thatch accumulation and to avoid disease incidence.  

องค์ประกอบสําคัญในการจัดการของ turfgrass ดูแลดินเนื้อปูนของคุณได ้ ถ้าดินเนื้อปูนของคุณล้มเหลว การสนับสนุนของคุณหาย และหญ้าจะทํา
ตามทันที  ส่วนใหญ่มักจะมีบันทึกเหตุผลหลักสําหรับความล้มเหลวของดินสูญเสียโครงสร้างดินซึ่งอาจเกิดจากหนักจราจร – จึงกระชับข้อมูล มักเกิดจาก
การสะสมอินทรีย์มากเกินไป ไม่ดีทางแก้ไขแต่งตัวด้านบน แข้งเกลือที่เกิดจากน้ําที่มีคุณภาพไม่ดีหรือภัยแล้งนานเงื่อนไข layering  ระบายน้ําไม่ดีและ
การสูญเสียของดินออกซิเจน (พืชและจุลินทรีย์ทั้งหายใจไม่ออก) และเป็นสาธิต อายุโพดินโดยไม่ต้องปิดความอักขระสําคัญทางกายภาพของดิน: รูขุม
ขนแมและไมโครซึ่งสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความชื้นของดินและดินก๊าซ (ออกซิเจน) .  แบบฝึกหัดมาก mowing อย่างถูกต้อง และปรับสนามหญ้าและ
ฝาครอบพื้นผิวการแก้ไขเพื่อให้น้ําแทรกซึม การแลกเปลี่ยนอากาศและระเหยมากจะส่งผลกระทบต่อ turfs ความสามารถในการทนต่อการจราจร หลีก
เลี่ยงการสะสมมุงและ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรค



Seasonal Stress on Putting 
1) Accumulation of salts in the upper soil 

profile –   prolonged drought periods. 
2) Root zone failure as a  result of layering 

  (Excessive growth, mismatched top 
soils)
1) Organic accumulation
2) Top dressing 
3) Chemical

3) Prevents
1) water infiltration
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Even though you are in a primarily tropical and wet environment we often cannot avoid the use of poor quality water 
which brings with in unwanted salts and other solids.  Periods of drought with increases in Evapotranspiration (ET) rates 
will bring these salts into play by concentrating in the area of the crown of the plant.  Layers of salts will cause soil failure 
and also impede air and water exchange.  As mentioned other physical layers will also form in time and also impede air 
and water exchange and ultimately the health of the root zone, the plant and the microbial population.  Stay on top of the 
root zone – it doesn’t care what plant you have on it, if it fails it will not be able to support any plant.  

แม้ว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นเขตร้อน และมีฝนตก เรามักจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้น้ําคุณภาพดีซึ่งจะมีเกลือและของแข็งอื่น ๆ  ช่วงภัยแล้ง
กับการเพิ่มขึ้นในอัตรา Evapotranspiration (ET) จะนําเกลือเหล่านี้เข้าสู่การเล่น โดย concentrating ในพื้นที่ของมงกุฎของโรงงาน  ชั้นของเกลือ
จะทําให้เกิดความล้มเหลวของดิน และยัง เป็นอุปสรรคขัดขวางการแลกเปลี่ยนอากาศและน้ํา  ดังกล่าวอีก ชั้นทางกายภาพจะยัง ฟอร์มในเวลา และ
นอกจากนี้ยัง เป็นอุปสรรคขัดขวางการแลกเปลี่ยนน้ําและอากาศ และสุขภาพของโซนราก โรงงาน และประชากรจุลินทรีย์  อยู่บนด้านบนของโซนราก – 
มันไม่ดูแลพืชใดที่คุณมีมัน ถ้ามันล้มเหลวจะไม่สามารถสนับสนุนพืชใด ๆ



Maximize Pore space in the root 
zone

• Frequent Vent – manufacturing macropore 
space
– Increases soil oxygen content

• Enhance microbial development and 
activity
– Supports organic decomposition
– Competitive microbial populations to combat 

disease development
• Maximizes root growth and development
• Reduces the need for supplemental water 

applications (syringing – hand watering)
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The research supports the use of mechanical devices such as solid tines for manufacturing macropore space.  This one 
activity will provide for the necessary soil oxygen to support the plant roots and their ability to up take nutrients and water 
and in the case of the Zoysiagrass – aids in the removal of excessive salts, and support beneficial microbial populations 
which combat the presence of pathogenic organisms and aids in organic matter decomposition.  This composition further 
releases nutrients back into the plant life cycle as essential nutrients to lessen the need for expensive fertilizers (organic 
or inorganic).  The resulting deep roots of the plant are able to mine the soil reservoir for nutrients and water lessening 
the need for frequent irrigation and definitely reduces the demand for fertilizers. 

งานวิจัยสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ทางกลเช่น tines ของแข็งผลิตพื้นที่ macropore  กิจกรรมหนึ่งนี้จะให้ออกซิเจนดินจําเป็นต้องสนับสนุนรากพืชและ
ความสามารถในการขึ้นน้ําและสารอาหาร และในกรณีของ Zoysiagrass – ช่วยในการกําจัดเกลือมากเกินไป และสนับสนุนประโยชน์จุลินทรีย์ประชากร
ซึ่งต่อสู้กับการปรากฏตัวของสิ่งมีชีวิตอุบัติและช่วยในการแยกส่วนประกอบอินทรีย์  เพิ่มเติมองค์ประกอบนี้ออกสารอาหารกลับเข้ามาในวงจรชีวิตของ
พืชเป็นสารอาหารที่จําเป็นให้เบาลงต้องการปุ๋ยมีราคาแพง (อินทรีย์ หรืออนินทรีย์)  รากลึกได้ของโรงงานเหมืองดินอ่างเก็บน้ําสารอาหารและน้ําต้อง
อาศัยชลประทาน lessening สามารถ และแน่นอนช่วยลดความต้องการปุ๋ย



Expected results
• Deeper root system
• Sustainable root structure
• Healthy microbial population

– Fewer disease issues
• Less watering
• Tolerate prolonged environmental 

stress periods
• Healthy turf with minimal cultural 

inputs
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Deeper root system  ระบบรากลึก
Sustainable root structure  โครงสร้างหลักอย่างยั่งยืน
Healthy microbial population  ประชากรจุลินทรีย์สุขภาพ

Fewer disease issues  ปัญหาโรคน้อยลง
Less watering  น้อยกว่าน้ํา
Tolerate prolonged environmental stress periods  ทนต่อความเครียดสิ่งแวดล้อมนานรอบระยะเวลา
Healthy turf with minimal cultural inputs  หญ้าสุขภาพกับอินพุตวัฒนธรรมน้อยที่สุด



Initiate management programs 
immediately 

• Venting with large format tines will 
provide maximum root development
ระบายอากาศ มี tines ขนาดใหญ่จะให้พัฒนาราก
สูงสุด

• Initiate grooming and begin 
stimulation of new buds to reduce 
scalping and improve turf health. 

 เริ่มต้นการกรูมมิ่ง และเริ่มกระตุ้นใหม่อาหาร
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• DON’T WAIT UNTIL YOU HAVE A 
PROBLEM AND REACT

 ไม่ต้องรอจนกว่าคุณมีปัญหา และตอบสนอง
• BE PROACTIVE AND PLAN YOUR 

MANAGEMENT PROGRAM IN ADVANCE
 เป็นเชิงรุก และโปรแกรมการจัดการการ
วางแผนล่วงหน้า

Initiate management programs 
immediately 



Critical Cultural Programs

• Fairways, Tees and Greens:
– Groom with each mowing during active 

growing season
• Set below bed knife (_< 50% HOC) 

– creates controlled scalping 
– stimulates new vertical growth and development.

• Reduces puffiness, grain and thatch
• Aid in reducing/eliminating need for verticutting

– Aerify 
• minimize compaction
• Extract or remove thatch
• Time during periods of greatest activity to ensure 



Zoysiagrass Fertility Program
• 1.5 – 3 kg/Ha N and K (12 month growing season)

– Fertilize with P as needed
• Desirable range of fertility for zoysiagrass 

management
– .75 > 2.5 kg/Ha annually (Temperate regions)

• 1 – 3 applications 

• Dormant feed – when turf is dormant (temperate 
regions) 

• Avoid Applications during periods of low light - 
temperature (fall or early spring) when plant 
growth is minimal



Austin Golf Club
Diamond Zoysiagrass Tee Boxes

Zeon/Cavalier Zoysiagrass Fairways

Diamond Putting Greens
Miramont CC

College Station Texas
 

Atlanta Athletic Club
Zoysiagrass Tees and Fairways 

The Z. matrella grasses (Diamond-types)  zoysiagrass have multiple attributes:  one being its excellent shade tolerance.  
Aging golf course with heavily treed areas are finding these zoysiagrasses as a great answer not only for their high 
performance under full sun, or low light but also in these heavily shaded areas. The lack of direct sunlight precluded the use 
of bermudagrass – where superior shade tolerance has worked very well for several years now and Diamond and other 
zoysias.

Zoysiagrass หญ้า (เพชรชนิด) matrella z.มีหลายแอตทริบิวต:์ หนึ่งถูกยอมรับเป็นสีแห่งการ  อายุกอล์ฟกับพื้นที่มาก treed จะค้นหา zoysiagrasses 
เหล่านี้เป็นคําตอบที่ดีไม่เพียงแต ่สําหรับประสิทธิภาพสูงของพวกเขาภาย ใต้ดวงอาทิตย์เต็ม หรือแสงน้อย แต่ยังในพื้นที่เหล่านี้เงามาก ขาดแสงแดด
โดยตรง precluded ใช้ bermudagrass – ที่ยอมรับซูสีได้ทํางานดีสําหรับหลายป ีและเพชร และอื่น ๆ zoysias

I don’t’ need to belabor the situation with how well the Atlanta Athletic Club did during the latest PGA tour event.  
Zoysiagrasses were was the grass on the fairways and as the superintendents indicated, they stimped a 8 – 9 for a fairway.  
Even Tiger Woods noted them to be the best fairways that he has ever played on.  The Austin Golf Club in Texas is the home 
of Ben Crenshaw: They have extensive use of zoysiagrass across the major playing surfaces of the course, specifically the 
tees (Diamond),and fairways (Zeon & Cavalier –Z. matrellas), and the club house grounds (Palisades – a Z. japonica-type).  
The unique feature of the Austin club is the level of maintenance for the course requiring less that 1 kg/100 m2 annually on 
the tees and fairways, irrigation with very poor quality water, infrequent mowing and in general minimal maintenance with 
superior performance through-out. The superintendent has maximized the performance of this course with critical but 
minimal cultural inputs.  He pays attention to the condition of the plant, mows when necessary, aerify’s when necessary, and 
irrigates when necessary.  

ฉันไม่ "จําเป็นต้องขยายเวลาสถานการณ์ ด้วยวิธีการที่ดีคลับแอทเลติกแอตแลนต้าได้ระหว่างเหตุการณ์ล่าสุด PGA ทัวร์  Zoysiagrasses ได้ถูกหญ้า บน
แฟร์เวย์ และ superintendents ที่ระบ ุพวกเขา stimped 8-9 สําหรับแฟร์เวย์  แม้แต่เสือป่าไว้ให้เป็นแฟร์เวย์ดีที่สุดที่เขาเคยได้เล่นบน  กอล์ฟออสติน
ในเท็กซัสเป็นบ้านของ Ben Crenshaw: ได้ใช้ zoysiagrass ข้ามพื้นผิวเล่นหลักของหลักสูตร เฉพาะพรี (เพชร), และจากแฟร์เวย์ (& คาวาเลียร์ Zeon –
Z. matrellas), และคลับเฮ้าส์ (Palisades – z. japonica-ชนิด)  ลักษณะเฉพาะของคลับออสตินเป็นระดับของการบํารุงรักษาสําหรับหลักสูตรที่ต้องการ
น้อยกว่าที่ 1 กิโลกรัม/100 m2 ปีพรีและแฟร์เวย์ ชลประทาน มีน้ําคุณภาพดีมาก mowing ดํารัส และบํารุงรักษาน้อยที่สุดโดยทั่วไป มีประสิทธิภาพผ่าน
ออก .  เขาให้ความสําคัญกับสภาพของโรงงาน mows เมื่อจําเป็น aerify ของเมื่อจําเป็น และ irrigates เมื่อจําเป็น
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RMB
(Mill)

Paspalu
m

US $ 
Cost

% 
Budget

Zoysia 
US$ Cost

General 
comment
% of PB

Mce

US $           %

Mce

US $           %

Ferti 1.7 $267,00
0

42.7 $160,20
0

60% $160,200 40

Fungicide 1.1 $173,00
0

27.6 $25,950 15% $25,950 15

Wetting 
Agent

0.57 $90,000 14.3 $90,000 same $45,000 50

Insecticide 0.34 $53,000 8.5 $12,130 22% $12,130 22

Herbicide 0.15 $23,500 3.9 $23,500 same $11,750 50

misc 3.0

Total 3.86 $606,50
0

$311,78
0

52% $254,560 42

The spread sheet is an actual cost estimate for the 1st year establishment and grown in of a Paspalum course in Hainan, PRC 
and the superintend Chris May who does have considerable zoysiagrass experience – grew in Green Monkey, Barbados has a 
good handle of major cost items.  His estimate to use zoysiagrass instead of Paspalum is reflected in the estimated reduction 
in cost (48%) or a cost of 52% of use of Paspalum.  Extending beyond the establishment year I (mce) would suggest the  
possibility of additional savings in fertilizers (no need for flushing excessive salts and fertilizers from the soil profile), utilize 
mechanical fairway and greens aerifiers (venting equipment) to maintain good root zone structure and realize a reduction if 
not total elimination of the use of wetting agents, as well as a reduction in the amount of herbicides needed once the course 
is mature.  The ROI for installation of an improved zoysiagrass such as Zeon is excellent, and the quality and playability of 
the course is second to none. 

แผ่นงานการกระจายเป็นการประเมินต้นทุนจริงในการก่อตั้งปี 1 และปลูกในหลักสูตร Paspalum ในไหหลํา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและ 
superintend คริสพฤษภาคมที่ม ีzoysiagrass มากประสบการณ์ – เติบโตลิงเขียว บาร์เบโดสมีจัดการดีของสินค้าต้นทุนหลัก  การใช้ zoysiagrass 
Paspalum ประเมินเขาอยู่เป็นประจําในการลดต้นทุน (48%) ประเมินหรือต้นทุนของ 52% ของใช้ Paspalum  ขยายเกินปีก่อตั้งฉัน (mce) จะแนะนํา
สามารถออมเพิ่มเติมในปุ๋ย (ไม่จําเป็นต้องลบเกลือมากเกินไปและปุ๋ยจากโพรไฟล์ดิน) ใช้แฟร์เวย์กลและสนาม aerifiers (อุปกรณ์ระบาย) การรักษา
โครงสร้างโซนรากดี และตระหนักถึงการลดถ้าไม่ตัดออกทั้งหมดของการใช้ตัวแทนที่เปียก และลดจํานวนสารเคมีกําจัดวัชพืชจําเป็นเมื่อหลักสูตรผู้ใหญ่
.  ร้อยติดตั้ง zoysiagrass การปรับปรุงเช่น Zeon ครบ ครันคุณภาพและ playability ของหลักสูตรเป็นสองรองใคร



BALL LIE ON ZOYSIAGRASS
– LIKE NO OTHER!

ลูกอยู่บน ZOYSIAGRASS – อื่น ๆ อีกมาก

Enjoy the Game!
สนุกกับเกม

Zoysiagrass is a game changer join us in making the changes for better the world.  

Zoysiagrass จะเปลี่ยนเกมมาร่วมกับเราในการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกดีกว่า


