
Zoysiagrass 
Native to the S E Asia

Improved through Science: 
 

M. C. Engelke
Professor Emeritus, Texas A&M University

Team Zoysia International

The seminar on Zoysiagrass management on the golf course is designed to provide biological, physiological and historical 
information on the genus Zoysiagrass, with the ultimate emphasis of the use of Zoysiagrass on the golf course. 

 สัมมนาการจัดการ Zoysiagrass กอล์ฟถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลชีวภาพ สรีรวิทยา และศาสตร์พืชสกุล Zoysiagrass เน้นการใช้ Zoysiagrass 
ในสนามกอล์ฟที่ดีที่สุด



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



ZOYSIAGRASS DISTRIBUTION
THE PACIFIC RIM COUNTRIES

JAPAN
KOREA
CHINA

PHILLIPINES
NEW ZEALAND

AUSTRALIA

Primary geographic regions known for the evolution of zoysiagrasses.  In genetic terms we would refer to these regions as 
the primary center of origin and as such would also have the greatest diversity of plant types. 

หลักภูมิศาสตร์ภูมิภาคหนึ่งในวิวัฒนาการของ zoysiagrasses  ในแง่ของพันธุกรรม เราจะอ้างอิงถึงภูมิภาคเหล่านี้เป็นต้นกําเนิดหลัก และดังจะมีความ
หลากหลายมากที่สุดของพืชชนิด



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



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



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 2001

1 Z. japonica Steudel
2 Z. macrantha Desvaux
3 Z. macrostachya Franchet & 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



As one can see from this collection made in 1982 which I have studied for the past 3 decades, there is considerable 
variability (diversity) in plant type, growth habit, color and seed head formation.  These plants were all collected from 
43oN in northern Hokkaido, Japan to 9oN around Cebu Island, Philippines.  Additional materials were added to the 
collection having made a total of seven collection trips in 3 decades. 

หนึ่งสามารถดูจากคอลเลกชันนี้ทําทั้งที่ผมมีศึกษาในทศวรรษที่ 3 มีความแปรผันมาก (ความหลากหลาย) ในพืชชนิด นิสัยการเจริญเติบโต สีและเมล็ด
ใหญ่ก่อ  พืชเหล่านี้ได้ทั้งหมดที่รวบรวมจาก 43oN ในภาคเหนือฮอกไกโด ญี่ปุ่นกับ 9oN รอบเกาะเซบูซิตี้ ฟิลิปปินส์  มีเพิ่มวัสดุเพิ่มเติมชุดมีทั้งหมด 
7 ชุดเที่ยวทําใน 3 ทศวรรษที่ผ่านมา



The first zoysiagrass putting greens in the U.S. were at Tanglewood Golf Club on the Texas – Oklahoma border installed 
in 2007.  The site was originaly plant toe bentgrass which ultimately failed due to an extended drought and persistent 
irrigation for a highly saline water source.  Prior to installation of Diamond Zoysiagrass on the greens we measure soil 
salinity above 14,000 ppm.  This photo was taken in 2009 providing a high quality of play with minimal cultural inputs, 
mowing with tri-plex mowers equipment with groomers and receiving approximately 1 kg/100m2 N annually.  Soil test 
revealed soil salinity levels were negligible after two years of growing Diamond and removing clippings.

 สีเขียววาง zoysiagrass แรกในสหรัฐอเมริกาที่ Tanglewood กอล์ฟคลับในเท็กซัสขอบโอคลาโฮมาในปี 2007 การติดตั้งได้  เว็บไซต์ bentgrass 
เท้าเป็นทั้งโรงงานที่ล้มเหลวเนื่องจากภัยแล้งขยายและแบบชลประทานแหล่งน้ําเกลือสูงสุด  ก่อนการติดตั้งของ Zoysiagrass ไดมอนด์บนสนามเราวัด
ดินเค็มเหนือ 14000 ppm  ภาพนี้ถูกถ่ายใน 2009 ให้คุณภาพของเล่นน้อยวัฒนธรรมอินพุต mowing ตรีเพล็กซ์ mowers อุปกรณ์กับ groomers 
และรับประมาณ 1 กิโลกรัม / 100m 2 N ปี  ทดสอบดินเปิดเผยดินเค็มระดับได้ระยะหลังจากสองปีของการเจริญเติบโตที่ไดมอนด์ และเอาคลิปหน้า



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 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.  

พันธุ ์11 มีเพียงสองหรือสามที่มีดึงดูดใจที่สําคัญเป็นหญ้าชนิด  สายพันธ์ุอื่น ๆ อยู่หายากมากหรือ เท่ากับ macrostaycha แหล่งดีของความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมไฟฟ้าเย็นยอมรับเกลือ และพังทลายตามธรรมชาติควบคุมในดินเนื้อปูนดีมาก หรือไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์  พืชประเภทหญ้าขึ้นเหนือจะ
รวม japonica z.ชนิดที่เป็นปานกลางถึงหยาบ พื้นผิวทั่วไปดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิต้น และพันธุ์การค้าที่ว่างใช้ สําหรับสนาม หญ้า สนามกอล์ฟ roughs 
และแฟร์เวย์กอล์ฟต้นมากมาย  มีการพัฒนาและปรับปรุงใน z. matrella-ชนิดซึ่งจะเป็นแบบภาคใต้ซึ่งเป็น denser และพื้น finer เหล่านี้จะปลอดแฟร์ 
พรี และสีเขียว  เป็นหลักฐาน โดยล่าสุด PGA ทัวร์กรณีจัดขึ้นที่คลับแอทเลติกแอตแลนตาในรัฐจอร์เจีย (สหรัฐอเมริกา)  Zoysiagrasses ชนิดหญ้าที่ไว้
ระบบเหง้ามากมายและความหนาแน่นสูง



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



Close up of genetic diversity of vegetative clones of the original 1982 collection.  Maintained in greenhouse pots for over 
30 years to preserve the resource. 

ปิดค่าของพันธุกรรมโคลนผักเรื้อรังของคอลเลกชัน 1982 เดิม  รักษาในกระถางในเรือนกระจกกว่า 30 ปีการรักษาทรัพยากร



Numerous biological traits contribute to the efficiency of a plant as it relates to the irrigation requirements.  Most obvious is 
the plants ability to harvest water from the soil profile.  It’s efficiency is obviously related to the plants ability to develop and 
maintain and effective root system.  One of the major efforts in the Texas A&M Research Program was to investigate the root 
characters and the genetics of rooting of the Zoysia genus.  By increasing the root depth, and root mass the plant has a 
larger reservoir from which to draw water. 

ลักษณะทางชีวภาพมากมายนําไปสู่ประสิทธิภาพของโรงงานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการชลประทาน  ชัดเจนที่สุดคือความสามารถที่พืชเกี่ยวน้ําค่าดิน  
ประสิทธิภาพของมันอย่างชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับพืชความสามารถในการพัฒนา และบํารุงรักษาและระบบรากที่มีประสิทธิภาพ  หนึ่งของความพยายามหลัก
ในเท็กซัส A & M วิจัยโปรแกรมมีการตรวจสอบตัวรากและพันธุศาสตร์ของ rooting ของสกุล Zoysia  โดยการเพิ่มความลึกของราก และมวลรากพืช มี
อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่วาดน้ํา



To screen germplasm and elite lines for root growth and performance, we utilized a slant tube technique which allowed us 
to evaluate the rate of root growth, ultimate depth of root growth and density of rooting through the profile.  Generally, 
this portion of the study was completed in a period of 30 – 60 days prior to reaching maximum depth.  When one the first 
plant of the study reaches the bottom of the tube, the entire study is stopped to enable us to compare the genetic 
potential of each of the lin

หน้าจอ germplasm และบรรทัดยอดรากเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการทํางาน เราใช้เทคนิคท่อเอียงซึ่งทําให้เราประเมินอัตราการเจริญเติบโตของ
ราก ลึกสุดของรากเจริญเติบโตและความหนาแน่นของ rooting ผ่านโปรไฟล์  ทั่วไป การศึกษาส่วนนี้เสร็จในระยะเวลา 30 – 60 วันก่อนเข้าถึงลึกที่สุด  
เมื่อหนึ่งโรงงานแรกของการศึกษาถึงด้านล่างของท่อ การศึกษาทั้งหมดจะหยุดเพื่อเปรียบเทียบศักยภาพทางพันธุกรรมของแต่ละบรรทัดes.



Once harvested, the sand is washed from the roots, measured for depth, and cross section made at 10 cm intervals to 
determine the number of roots produced throughout the root zone profile.   Differences are obvious among the 
commercial and experimental lines. 

เมื่อเก็บเกี่ยว ทรายจะชําระล้างออกจากราก วัดความลึก และข้ามส่วนทําการกําหนดหมายเลขของผลิตทั้งส่วนกําหนดค่าโซนรากรากช่วง 10 ซม   ความ
แตกต่างชัดเจนระหว่างรายการค้า และทดลอง



During competitive dry down studies where plants were required to compete for water, there was substantial difference in 
varieties, and in species for the rate of dry down (going dormant), and survival (recovery time after rewetting).  

ในระหว่างแข่งขันแห้งลงศึกษาที่พืชจําเป็นต้องแย่งน้ํา มีความแตกต่างที่พบ ในพันธุ ์และไม้อัตราการแห้งลง (ไปเฉย ๆ), และการอยู่รอด (ฟื้นหลัง 
rewetting)



The Competitive Soil Moisture Extraction Technique developed by Dr. Richard White demonstrates the plants ability to 
compete for water and to recover from prolonged drought stress.  Note that the best recovery is with the coarser 
bladed plants such as El Toro, Palisades and Crowne.  The finer textured plants generally tend to have less drought 
resistance.



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



Strong rhizome development leads to high density, rapid recovery of Diamond Zoysia.  This plug planted as a 5 cm 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



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



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



Linear gradient Irrigation System
(LGIS)

Texas A&M - Dallas
Established 1986

The Linear Gradient Irrigation System was originally established in 1986 and was used to evaluate the early generation 
elite lines of zoysiagrasses under development.  The irrigation system was designed to deliver water at 120% ET at the 
highest delivery point and no supplemental irrigation at the opposite end.  The system utilizes irrigations heads which with 
60 psi, deliver 12.5 gpm in a 54 foot radius.  A triple row system was designed with each head in each row triangulated 
with the other rows for establishment purposes.  This designed creates a highly uniform field of distribution.  Additionally, 
the center row of heads includes additional heads which are spaced on 18’ centers.  During establishment, these heads are 
disengaged using manual valves in line.  Once the Linear Gradient is established, the other two rows are disabled, and all 
heads in the center row are turned on.  This enables a more uniform distribution of water in a pyramid shape.  Effectively, 
it is possible to identify the performance of water from zero supplemental irrigation to 120% ET which is applied on a 3 – 5 
day interval. 

ระบบชลประทานไล่ระดับเส้นเดิมก่อตั้งขึ้นใน 1986 และใช้ในการประเมินรายการยอดรุ่นแรก ๆ ของ zoysiagrasses พัฒนา  ระบบชลประทานถูก
ออกแบบให้ส่งน้ําที่ 120% ET ที่สูงส่งและชลประทานไม่เสริมปลายตรงข้าม  ระบบใช้หัว irrigations ซึ่ง มี 60 psi ส่ง 12.5 gpm ในเท้า 54  แถว
สามระบบถูกออกแบบมากับแต่ละหัวในแต่ละแถวที่รับกับแถวอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง  นี้ออกแบบสร้างกระจายเขตสูงสม่ําเสมอ  นอกจากนี้ 
แถวศูนย์ของหัวมีหัวเพิ่มเติมซึ่งอยู่ในตําแหน่งบน 18' ศูนย์  ในระหว่างการก่อตั้ง หัวเหล่านี้จะ disengaged ใช้วาล์วด้วยตนเองในบรรทัด  เมื่อเส้น
ละเอียดสําเร็จ สองแถวอื่นถูกปิดใช้งาน และมีเปิดหัวทั้งหมดในแถวศูนย์  ซึ่งช่วยให้การกระจายสม่ําเสมอมากขึ้นของน้ําในรูปทรงพีระมิด  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปได้ในการระบุประสิทธิภาพของน้ําจากชลประทานศูนย์เพิ่มเติม ET 120% ซึ่งจะใช้ในช่วง 3-5 วัน



Initially established by big roll sod, the area is fully irrigated to gain uniform establishment prior to the irrigation system 
being limited.  Generally allow for at least 6 – 12 months for establishment.  The irrigation study is usually designed to 
extend over an 8 - 10 year period to allow study of multiple variables with limited water, such as fertility, disease and 
insects incidence, traffic and recovery. 

เริ่มก่อตั้งขึ้น โดยสดม้วนใหญ่ พื้นที่จะเต็มชลประทานเพื่อก่อตั้งเป็นรูปแบบก่อนระบบชลประทานที่มีจํากัด  โดยทั่วไปให้อย่างน้อย 6 – 12 เดือน
สําหรับสถานประกอบการ  ศึกษาชลประทานมักจะได้รับการออกแบบให้ขยายระยะเวลา 8-10 ปีการให้ศึกษาของตัวแปรหลายน้ําจํากัด อุดมสมบูรณ์ 
อุบัติการณ์ของโรคและแมลง จราจร และกู้คืน



LGIS Summer Drought (September 
2000)

The red cups seen in the photo are catchment containers to measure the actual amount of precipitation received and or 
applied. The photo also demonstrates the wilt/drought line of the plots 

ถ้วยสีแดงที่เห็นในภาพเป็นที่ลุ่มน้ําเก็บวัดจํานวนฝนที่ได้รับและ หรือนําไปใช้จริง ภาพยังแสดงบรรทัดเหี่ยว/ภัยแล้งของผืน
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Graphic demonstration of actual water distribution pattern. 

สาธิตภาพของรูปแบบการกระจายน้ําจริง



Summer Drought (September 2000)
Aerial demonstration of the LGIS under full summer drought situation in 2000.  The system is designed to assess 
performance under supplemental water application (irrigation).  When drought occurs that is the only water apply for as 
much as 60 – 90 days.  We get clear separation of water requirements of the plant, not only for retention of active growth, 
but also for survival under long term water deficit.  

สาธิตทางอากาศของ LGIS ภายใต้สถานการณ์ภัยแล้งร้อนเต็ม 2000  ระบบถูกออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทํางานโปรแกรมประยุกต์เพิ่ม
เติมน้ํา (ชลประทาน)  เมื่อเกิดภัยแล้งที่ ใช้น้ําเพียงเท่า 60 – 90 วัน  เราได้รับความต้องการน้ําของพืช การแบ่งแยกชัดเจนไม่เพียง สําหรับรักษาเจริญ
เติบโตใช้งาน แต่ยัง สําหรับอยู่รอดภายใต้ดุลน้ําระยะยาว



IRRIGATION REQUIREMENTS
Zoysiagrasses Under Linear Gradient 

Crowne 93a 325a 500a 3
Palisades 132a 443a 519a 3
El Toro 149a 397a 523a 3
Cavalier 360 456a 573a 2
Emerald 437 478 564a 1
Meyer 282 589 695 0
Diamond 488 553 625 0

 Prevent Stress >50% Green Quality > 5TPI

The comparative performance of select zoysiagrasses under LGIS demonstrates that Crowne, Palisades and El Toro, are 
more water use efficient whereas Diamond and Meyer are considered relatively high water users.  Meyer generally 
requires about the same amount of water as the hybrid bermudagrasses.

เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ zoysiagrasses เลือกภายใต้ LGIS แสดงให้เห็นถึงคราวน์ Palisades และเอล พิพิธ ใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพใน
ขณะที่เพชรและ Meyer ถือว่าค่อนข้างผู้ใช้น้ํา  Meyer โดยทั่วไปต้องเกี่ยวกับน้ําปริมาณเดียวกันเป็น bermudagrasses ไฮบริด



Differences between varieties become quite obvious over a prolonged 5 year testing period.  Loss of turf, invasion by 
weeds and loss of turf quality are just a few of the notable differences.

ความแตกต่างระหว่างพันธุ์จะค่อนข้างชัดเจนกว่าปี 5 นานทดสอบรอบระยะเวลา  สูญเสียหญ้า บุกรุก โดยวัชพืชและการสูญเสียของหญ้าคุณภาพเป็น
เพียงไม่กี่ความแตกต่างโดดเด่น



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 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. 

ตั้งอยู่ใกล้เตียงเกลือในเกาหลีใต้ตะวันตกจะรักษา ด้วยการใช้ zoysiagrasses  พืชเหล่านี้ เป็นการเติบโตในเกลือมีพันธุ์ macrostaycha z. พื้นหรือ
ป่าสัมพันธ์กับชนิด Zoysia ใช้สําหรับสนามหญ้า



Experimental tanks used to study salinity tolerance in zoysiagrass.  Three of the trays are untreated checks, whereas the 
other trays have been exposed to 800 mM (micromolar) salinity (1.5x Sea water).  The finer textured plants generally have 
better salt tolerance, even though the previous photo demonstrated the ability of Z. macrostaycha to persist in nearly pure 
sand. 

ถังทดลองใช้เพื่อศึกษาเผื่อเค็มใน zoysiagrass  3 ถาดจะตรวจสอบไม่ถูกรักษา ในขณะที่ถาดมีการสัมผัสกับเค็ม (micromolar) 800 มม. (1.5 x น้ํา
ทะเล)  พืชพื้น finer ได้ยอมรับดีกว่าเกลือ โดยทั่วไปแม้ว่าภาพก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าความสามารถของ macrostaycha z.กรานทรายเกือบบริสุทธิ์



Close-up of salt accumulation on the leaves of zoysiagrass accessions under salinity testing.  Saline levels had 
accumulated to approximately 800 um within a 6 week period of time.  Zoysiagrass has salt glands in it leaves and 
accumulates salts, whereas many other grasses will exclude salts in the soil profile.  

อย่างใกล้ชิดของสะสมเกลือบนใบไม้ของ accessions zoysiagrass ภายใต้การทดสอบของเค็ม  ระดับ saline มีสะสมถึงประมาณ 800 อุ่มภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห์  Zoysiagrass มีต่อมเกลือในใบ และสะสมเกลือ ในขณะที่หญ้าอื่น ๆ จะแยกเกลือในดินโพรไฟล์



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



DALZ 0501 2009 Salinity Test

0501 Meyer 0701 Diamond 0702 Cavalier

0102 Palisades

More recent studies have been more practical and for a longer term using 300mM saline solution to irrigate several 
experimental and commercial cultivars.  Diamond has been documented previously as having excellent ability to survive in 
the presence of high salt concentrations.  These studies demonstrate the diversity among cultivars and that not all grasses 
have equal ability to perform. 

การศึกษาล่าสุดได้รับการปฏิบัติมากขึ้น และเป็นนานระยะใช้เกลือ 300 มม.ทดน้ําหลายพันธุ์ทดลอง และเชิงพาณิชย์  เพชรได้ถูกบันทึกก่อนหน้านี้ว่ามี
ความสามารถดีเยี่ยมเพื่อความอยู่รอดในต่อหน้าของความเข้มข้นเกลือสูง  การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายระหว่างพันธุ์ และหญ้าทั้งหมด
ไม่ได้เท่าที่สามารถกระทํา



Palisades

Advanced lines and commercial varieties after 8 weeks of 300 mM NaCl (≈ 40 % 
seawater)

El Toro Palisades Zeon Cavalier Diamond

Carrizo 0701

Jamur Meyer 0501 0702 0102

Dynasty DALZ(0501) 2010 Salinity Test  
-  2 months

The study has been expanded and extended into 2010 with even greater separation of plant types such as experimental 
0501 as possible the most salt tolerant of the grasses studies thus far.  Further testing will reveal the extend of salt 
extraction, however these superior performing plants which are  Z. matrella-type zoysiagrasses will be major game 
changers.  It is likewise important to understand how any grass will perform for other characteristics as well  including 
good shade tolerance, production and turf performance. 

การศึกษาได้รับการขยาย และขยายใน 2010 ด้วยยิ่งแยกชนิดพืชเช่น 0501 ทดลองเป็นเกลือสุดทนกับศึกษาหญ้าฉะนี้  ทดสอบเพิ่มเติม จะแสดง
ขยายของสกัดเกลือ แต่ห้องนี้ทําพืชซ่ึง z. matrella ชนิด zoysiagrasses จะรเวลเกมหลัก  เป็นไปในทํานองเดียวกันควรทําความเข้าใจว่าหญ้าใด ๆ 
จะดําเนินการในลักษณะอื่น ๆ ด้วยรวมทั้งเผื่อสีดี ผลิต และประสิทธิภาพของหญ้า



3250 ppm
TDS

2250 ppm 2000 ppm 1200 ppm



Effluent from a Reverse Osmosis 
Water treatment unit – TAES 
Lubbock Texas was tested on 
Diamond Zoysiagrass over a 6 month 
period of time.

The pots were watered 2 – 3 times 
per week with less than 10% of water 
applied producing leachate.

Final salinity level of pot has not 
yet been tested. 

Effluent from a Reverse Osmosis Water treatment unit – TAES Lubbock Texas was tested on Diamond Zoysiagrass over a 6 month period of time.

น้ําทิ้งจากหน่วยกลับ Osmosis น้ํารักษา – TAES ลับบ็อกเท็กซัสทดสอบบนไดมอนด์ Zoysiagrass ระยะเวลา 6 เดือนเป็นเวลา

The pots were watered 2 – 3 times per week with less than 10% of water applied producing leachate.

กระถางมีผู้ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์น้อยกว่า 10% ของน้ําใช้ leachate producing

Final salinity level of pot has not yet been tested. 

สุดท้ายขาวสามารถของหม้อไม่ยังได้ทดสอบการ



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



 

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



Excellent ball lie giving the golfer a great opportunity to control the ball in play.  Look closely and it appears the ball is 
always teed-up and ready for play.  

ให้โอกาสสําหรับควบคุมลูกบอลในการเล่นกอล์ฟที่นอนลูกดี  ดูอย่างใกล้ชิด และปรากฏลูกอยู่เสมอ ขึ้น teed และพร้อมสําหรับการเล่น



HEAT TOLERANCE
• Zoysiagrass
• Buffalograss

–Bermudagrass, Common
–Seashore Paspalum
–St. Augustinegrass

The zoysiagrasses along with being among the most cold hardy of the Warm –season grasses are also among the most heat 
tolerant.  The diversity of the species exemplifies the species ability to adapt to a wide range of environmental conditions. 
Zoysia japonica and other more broad leafed zoysia’s generally tend to have superior cold hardiness, whereas the fine 
textured Z. matrella’s  and pacifica’s have superior heat tolerance.

Zoysiagrasses ด้วยว่าใน hardy เย็นที่สุดของหญ้า –season อบอุ่นยังมีผู้ที่ทนกับความร้อนมากที่สุด  ความหลากหลายของสายพันธุ์ exemplifies 
พันธุ์สามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย Zoysia japonica และอื่น ๆ กว้างขึ้น leafed zoysia ของโดยทั่วไปมักจะ มีห้องเย็นไฟฟ้า ใน
ขณะที่ปรับพื้นผิว z. matrella และรี แปซิฟิกของได้ทนความร้อนที่เหนือกว่า



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



Heavy shaded areas of Banyan Golf Club which previous were covered with only pine needles.  Diamond was solid sodded 
to the area in 1991 and persist well while maintaining excellent winter color.  Photo taken September 1992.

หนักสีเทาด้านของบันยันกอล์ฟคลับซึ่งก่อนหน้านี้ถูกปกคลุมไป ด้วยเฉพาะสนเข็ม  เพชรถูก sodded ในปีพ.ศ. 2534 พื้นที่แข็ง และคงอยู่ได้ดีใน
ขณะที่รักษาสีแห่งฤดูหนาว  ภาพถ่ายเดือน 1992 กันยายน



Shade tolerance studies at Texas A&M Research Center studying the performance of Diamond at 3%, 17% 33% and 63% light 
levels.  Diamond has excellent shade tolerance with a natural limit assessed at approximately 83-85% continuous shade.  
Diamonds upper threshold has been determined to be at 85% and with the use of plant growth regulator such as PRIMO 
have been able to increase that threshold above 88% shade (12% light)

การศึกษายอมรับสีที่ศึกษาประสิทธิภาพของเพชรที่ 3%, 17% 33% และ 63% แสงระดับศูนย์วิจัยของ A & M เท็กซัส  เพชรมีสีดีเผื่อ มีวงเงินธรรมชาติ
ประเมินที่ประมาณ 83-85% อย่างต่อเนื่องสี  กําหนดขีดจํากัดด้านบนของเพชรจะเป็น 85% และใช้ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชเช่น PRIMO ได้
สามารถเพิ่มขีดจํากัดที่เหนือสี 88% (แสง 12%)



PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS 
ZOYSIAGRASS

NEGATIVE
Management 
Production 

Establishment
Regrowth /Repair

Growth Cycle
Pests  
     Disease

Insects
Nematodes

Compaction  
  
 

POSITIVE
 Water-Use
 Drought
 Salinity
 Nutrition
 Cold-Hardy
 Shade
 Traffic / Wear

It is important to recognize the strengths and weakness of the species and cultivars we consider for use.  Most of our 
developmental research efforts target those biological and genetic factors which are considered negative physiological 
traits.  Similarly, when selecting a cultivar for use on the golf course or turf area, it is important to know the strengths of the 
plant, but far more important to understand the weaknesses, as it is the weakness of the cultivar which we must target our 
cultural practices.  

ต้องรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของสายพันธ์ุและพันธ์ุที่เราพิจารณาใช้ได้  ที่สุดของความพยายามของเราวิจัยพัฒนาเป้าหมายเหล่านั้นปัจจัยทางพันธุกรรม และ
ชีวภาพซึ่งถือเป็นลักษณะสรีรวิทยาลบ  ในทํานองเดียวกัน เมื่อเลือก cultivar สําหรับใช้ในสนามกอล์ฟหรือสนามหญ้าพื้นที่ จะต้องรู้จุดแข็งของโรงงาน 
แต่สําคัญมากต้องเข้าใจจุดอ่อน ซึ่งเป็นจุดอ่อนของ cultivar ซึ่งเราต้องกําหนดเป้าหมายแนวทางวัฒนธรรมของเรา



A 20 ha production field which was devastated by the Hunting Billbug (Sphenophorus venatus vestitus Chittenden) just as 
the crop was fully mature and ready for harvest. The grower was unaware of the problem and failed to scout his field for 
insect migration.  The field was a total loss.  Many of the newer turfgrass underdevelopment are resistant to many of the 
insects and diseases which normally plague turf.  Working with researchers and reputable companies is a most to get the 
best varieties possible for your market and for your use.  

20 ฮา ฟิลด์ผลิตซึ่งถูกทําลาย โดยการล่าสัตว์ Billbug (Sphenophorus venatus vestitus Chittenden) เป็นพืชเพิ่ง ได้เป็นผู้ใหญ่สมบูรณ ์และ
พร้อมสําหรับการเก็บเกี่ยว ปลูกที่มีปัญหาต่ํา และล้มเหลวในการ scout ฟิลด์สําหรับการย้ายแมลง  ฟิลด์นี้มียอดขาดทุน  หลาย turfgrass 
underdevelopment ใหม่มีความทนทานต่อแมลงและโรคที่ระบาดอยู่สนามหญ้าตามปกติ  ทํางานกับนักวิจัยและบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่สุดที่รับได้ 
สําหรับตลาดของคุณ และการใช้พันธุ์ดีที่สุด



There are several different Mole crickets (Scapteriscus species) which impact attack and devastate turf throughout the 
world.  They can do tremendous damage in a short period of time and they also attract other critters which will dig up 
the turf in search of the cricket.   

มีหลายอื่นโมลจิ้งหรีด (ชนิด Scapteriscus) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการโจมตี และกระหน่ําสนามแข่งทั่วโลก  สามารถทําความเสียหายอย่างมากในระยะ
เวลาสั้น ๆ และพวกเขายังดึงดูดอื่น ๆ ดูแลรักษา critters ซึ่งจะขุดสนามหญ้าในการค้นหาการคริกเก็ต



ZOYSIAGRASS RESPONSE TO THE 
TAWNY MOLE CRICKET   (S. vicinus)

Meyer

Royal

Crowne

El Toro

Cavalier

Emerald

Palisades

Diamond

0 15.0 30.0 45.0 60.0

Shoot Dry Weight 
% of controlsGenetic resistance to insects offers considerable value to reducing the introduction of chemicals into the environment.  Dr. 

Chris Braham, University of Georgia has completed extensive evaluation of a number of zoysiagrasses and has identified a 
number of the newer cultivars as having excellent resistance to the Tawny Mole Cricket.  

พันธุกรรมความต้านทานต่อแมลงมีค่ามากเพื่อลดการนําสารเคมีในสิ่งแวดล้อม  ดร.คริส Braham มหาวิทยาลัยจอร์เจียเสร็จประเมินอย่างละเอียด
จํานวน zoysiagrasses และได้ระบุจํานวนพันธุ์ใหม่ว่ามีความต้านทานที่ดีให้ผู้เดินทางกระชอน



MULTIPLE PEST/DISEASE-RESISTANCE
IN ZOYSIAGRASSES

Diamond M M R S S M
Cavalier -- M R R S R
Crowne -- R S M M S
Palisades -- R M M S M
Royal -- -- -- M M --
El Toro R R S M M M
Meyer R R M S S S
Emerald S R M M M M


 Dollar   Trop. Sod Zoysia
 Spot Pythium Rhizoc. Webworm Mite
 Armyworm

When assessing the performance 



Army worms can rapidly devastate turf and may require 1 – 2 timely applications to minimize damage.  Bermudagrasses 
are particularly susceptible.  Most zoysiagrasses have excellent resistance to the Fall Army Worm.

กองทัพหนอนสามารถกระหน่ําสนามหญ้าอย่างรวดเร็ว และอาจใช้งานทันเวลา 1 – 2 เพื่อลดความเสียหาย  Bermudagrasses มีความไวต่อโดย
เฉพาะ  Zoysiagrasses ส่วนใหญ่มีความต้านทานต่อหนอนตกกองทัพแห่ง



Meyer Forbes, USDA/USGA Z. jap 1951
Sunburst Grau USDA Z. jap 1952
Emerald Forbes USDA Z. jap x Z. ten 1955
F.C. 13521 Alabama Z. mat ?

Midwest Daniel, IAES, Z. jap 1963
El Toro Younger Univ. Cal. Z. jap 1986
ZT-26 Whiting Proprietary Z. 1988
ZT-4 Whiting Proprietary Z. japa 1989
Cashmere Pursley Proprietary Z. maa 1989
Belair Murray Z. jap 1987
DeAnza Gibeault Univ Cal Z. japa 1995
Victoria Gibeault Univ Cal Z. jap 1995
Miyako Yaneshita Japan Z. jap 1998
GNZ Whiting Proprietary Z. jap 1989
Zoyboy Staton Proprietary Z. jap 1994
GS90-18 Yamagishi Japan Z. mat 1995
Diamond Engelke. Texas A&M Z. mat 1996
Cavalier Engelke Texas A&M  Z. mat 1996
Crowne Engelke Texas A&M Z. jap 1996
Palisades Engelke Texas A&M Z. jap 1996
JaMur Murray Proprietary Z. jap 1996
Zeon Murray Proprietary Z. maa 1996
Empire Ito, Gurgel Proprietary Z. jap 2000
Empress Ito, Gurgel Proprietary Z. jap 2000
Royal Engelke. Texas A&M Z. mat 2001
Zorro Reinert. Texas A&M Z. mat 2001

Cultivar              Developer     Agency         Species            Year Rel

Most of the varietal development has been done in the US although there has become more interest in Japan, Korea and 
Australia.   The interest in zoysiagrass around the world is increasing rapidly.  The RIO 2016 Olympics will feature Zeon 
Zoysiagrass on the fairways, selected as one of the best low maintenance, highly sustainable turfgrasses with minimal 
inputs required to attain top level performance.  

With limitation on water, low to moderate need for fertility and excellent adaptability across a broad range of environments 
grasses such as Zeon, Diamond and others deserve serious consideration.  Production of these proprietary grasses are being 
increased in the region and following literally dozens of years of research and experience on over hundreds of courses we 
have considerable confidence in there ability to perform in with excellent benefits to the environment.

มีการดําเนินการส่วนใหญ่ของการพัฒนาพันธุ์ในสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะได้เป็นดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และออสเตรเลีย   สนใจใน 
zoysiagrass ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  โอลิมปิก 2016 ริโอจะคุณลักษณะ Zeon Zoysiagrass บนแฟร์เวย์ เลือกเป็นหนึ่งดีที่สุดดูแล turfgrasses 
ยั่งยืนสูง ด้วยปัจจัยการผลิตน้อยที่สุดที่ต้องบรรลุระดับประสิทธิภาพการทํางาน    มีข้อจํากัดบนน้ํา ต่ําต้องปานกลางความอุดมสมบูรณ์และหลากหลาย
แห่งในหลากหลายของหญ้าในสภาพแวดล้อมเช่น Zeon เพชรและอื่น ๆ สมควรพิจารณาอย่างจริงจัง  มีการเพิ่มผลิตของหญ้าเหล่านี้เป็นกรรมสิทธิ์ใน
ภูมิภาค และต่ออย่างแท้จริงนับสิบปีของการวิจัยและประสบการณ์ในร้อยกว่าหลักสูตร เรามีความมั่นใจมากในความสามารถมีการ ด้วยประโยชน์ที่ดีต่อสิ่ง
แวดล้อม



• Defining available water resources
• Design and Build effective Drainage throughout
• Proper Site Preparation and Construction

– Greens
– Bunkers

• Drainage and Stabilization
• Select the Correct Grass – options available

– Water Source 
– Lighting Conditions (cloudy days)
– Playability

• Management Systems
– Mowing – grooming is proactive (Groomers essential)
– Aerification – Venting is proactive – not optional
– Fertility systems to meet needs of grass (Zoysiagrasses requireless)

Bringing the Technologies 

Defining available water resources
Design and Build effective Drainage throughout
Proper Site Preparation and Construction

Greens
Bunkers

Drainage and Stabilization
Select the Correct Grass – options available

Water Source 
Lighting Conditions (cloudy days)
Playability

Management Systems
Mowing – grooming is proactive (Groomers essential)
Aerification – Venting is proactive – not optional
Fertility systems to meet needs of grass (Zoysiagrasses requireless)

กําหนดน้ํามีทรัพยากรที่ออกแบบ และสร้างประสิทธิภาพการระบายน้ํา เตรียมไซต์เหมาะสม และระบาย น้ํา
ก่อสร้างสนามบังเกอร์ และเสถียรภาพเลือกหญ้าถูกต้อง –ตัวเลือกพร้อมใช้งานสภาพแสงแหล่งน้ํา (วันที่มี
เมฆมาก) Playability จัดการระบบ Mowing – กรูมมิ่งเป็นเชิงรุก (Groomers สําคัญ) Aerification – 
Venting เชิงรุก – ไม่เสริมความอุดมสมบูรณ์ระบบเพื่อตอบสนองความต้องการของหญ้า 
(Zoysiagrasses requireless)



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



• Salt Tolerance
• Low water Demand
• Poor quality water
• Few Drainage issues
• Lower Maintenance cost
• Mowing height 

– Greens (Diamond types) 
• - 2 mm –100 mm

– Fairway (Zeon types) 
• – 10 mm – 500 mm

• Shade Tolerance 
• Traffic Tolerance
• Low Fertility Needs
• Few Disease Problems
• Few insect issues
• Broad range soil 

adaptation
• Insignificant Ball marking
• No grain – consistency of 

surface

Why Zoysiagrass

 Major (?) Down Side 
– Slightly slower ball speeds (9.0 – 10.5 normal)



Atlanta Athletic Club
Zoysiagrass Tees and Fairways 

Austin Golf Club
  Zoysiagrass Tee Boxes
C  Zoysiagrass Fairways

Shaded Putting Green
Miramont CC

 
The grasses we are talking about today have the character and ability to play from tee through the green.  With the 
physiological benefits of the zoysiagrasses, first demonstrated by the natural ability of native zoysiagrasses to persist and 
dominate heavily managed turf areas, and with the genetic advances made in proprietary grasses with the ability to 
tolerate a combination of environmental conditions including poor quality water, variable soil conditions, low light, low 
maintenance, minimal fertility with good pest resistance we feel that the zoysiagrasses will once again dominate the turf 
scene in SE Asia.  It is imperative however that we also understand the difference in maintenance of these low input 
grasses in comparison to the turfs (Paspalum and bermuda) presently being used.  That will be the subject of the next 
seminar.  

หญ้าที่เรากําลังพูดถึงวันนี้มีอักขระและความสามารถในการเล่นจากทีผ่านสีเขียว  สรีรวิทยา ด้วย zoysiagrasses แสดงก่อน ตามธรรมชาติความ
สามารถของ zoysiagrasses พื้นเมืองให้คงอยู ่และครองพื้นที่สนามหญ้าที่มีการจัดการอย่างมาก และ มีความก้าวหน้าทางพันธุกรรมที่ทําในหญ้า
กรรมสิทธิ์สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมทั้งน้ําคุณภาพด ีเงื่อนไขตัวแปรดิน แสงน้อย บํารุงรักษา ความอุดมสมบูรณ์ต่ํา มีความต้านทานต่อศัตรูพืชดีเรา
รู้สึกว่า zoysiagrasses จะจะอีกครั้งรวมครองฉากสนามแข่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เป็นความจําเป็นที่เรายังเข้าใจความแตกต่างในการบํารุง
รักษาหญ้าป้อนข้อมูลเหล่านี้ต่ําโดย turfs (Paspalum และเบอร์มิวดา) ปัจจุบันมีการใช้งาน  ที่จะเป็นหัวข้อของการสัมมนาต่อไป


