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 זני דשא תכונות
 

 שם הזן
שמירת 

 גוון בחורף

מינימום 

שעות שמש 

 ישירה

עמידות 

 לדריכה

קצב התחדשות 

 לאחר נזק

גבוה כיסוח 

 מומלץ
 כיסוח

רמת אחזקה 

 מומלצת
 דגשים

 פספלום
PASPALUM 

VAGINATUM 

 5 חלש
 טובה
 מאוד

 גבוהה עד שבוע ס"מ 3.5-1.5 מהיר
 עמידות טובה למליחות

 אירוח לחדרי מצוין פתרון

 בופלו ננסי
ST.AUGUSTINE GRASS 

 בינונית עד שבועיים ס"מ 5-3 איטי בינונית 3 חלש
 רגישות למחלות עלים.

 מראה טוב במרבד גבוה.

 [סימן רשום] יוסטון
 זן מסוג ס. אוגוסטין

HOUSTON 

 בינונית עד שבועיים ס"מ 7-5 בינוני בינונית 3 טובה
עלה רחב כמו בופאלו עדין למגע, 

שומר על קצב צימוח נמרץ, גס, 
 קרגוון ירוק גם בחורף 

 אלטורו אזוסי
ZOYSIAGRASS 

(EL-TORO) 

 לרוב הגינות מצוין פתרון בינונית עד שבוע וחצי ס"מ 4-2.5 בינוני טובה 4 חלש

 טינופיליה
Zoysia Tenuifolia 

 נמוכה ללא ללא איטי חלש 6 טובה

צימוח  ,הכי פחות פגיע בחורף
 איטי מאוד

 "No Mow Grass"  דשא ללא"(
מנעות מכיסוח יוצרת ייסוח"( הכ

 את תופעת הגבעות
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 שם הזן
שמירת 

 גוון בחורף

מינימום 

שעות שמש 

 ישירה

עמידות 

 לדריכה

קצב התחדשות 

 לאחר נזק

גבוה כיסוח 

 מומלץ
 כיסוח

רמת אחזקה 

 מומלצת
 דגשים

 ]סימן רשום[ סופר אלטורו
 (זוסיא "שדשא")

ZOYSIAGRASS 
(SADESHE) 

 נמוכה עד שבועיים ס"מ 4-2 איטי בינונית 5 טובה
 ירוק כל השנה.

 תחזוקה מינימילית

 דרבן
DURBAN GRASS 

 טובה
בשטחים 

 מוגנים
 בינונית עד שבועיים ס"מ 7-5 בינוני בינונית 2-3

 רגישות למחלות עלים
 מראה טוב במרבד גבוה.

 מיקס בהאי
Bermuda grass and 

Paspalum 

 תחזוקה מינימלית נמוכה עד שבועיים ס"מ 2.5-1.5 בינוני בינונית 3 טובה

 טיפווי
TIFWAY 419 

Bermuda 

 5 חלש
טובה 
 מאוד

 גבוהה עד שבוע ס"מ 2.5-1.5 מהיר
מגרשי הנפוץ ביותר בא דשה

 כדורגל

 טומס
TOMAS 

 בינונית עד שבועיים ס"מ 2.5-1.5 איטי בינונית 5 טובה
בעל שייך למשפחת הברמודה, 

 גוון ירוק צהבהב בחורף

 


