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Somos productores e distribuidores com licença das variedades 
certificadas de relva natural de Sod Solutions, Zoysia Team, Blade 

Runner Farms e RNB*
*Todas estas variedades estão certificadas pela ITGAP

RNB
(P18)
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VARIEDADES 
QUENTES

VARIEDADES 
FRIAS

Bermuda Celebration 6

Bermuda Latitude 36 8

Bermuda Miniverde p18 10

Bermuda Sunday 12

Bermuda 419 Tifway 14

Paspalum SeaIsle 2000 16

Zoysia Empire 18

Zoysia Geo 20

Zoysia L1F 22

BRF ZEON® 24

Dichondra Repens 26

Agrostis Stolonifera 007 28

Agrostis Stolonifera A4 30

Agrostis Stolonifera Barracuda (Riptide) 32

Agrostis Stolonifera Penncross 34

Agrostis Stolonifera L93 36

Agrostis Stolonifera Tee One 38

Mezcla Continental 40

Mezcla Park 42

Mezcla Verd 44

Mixto 46

Agrostis Riptide/ 007/ Independence (Cultivo de relva a pedido)



Celebration é uma bermuda de cor verde azulado escuro com excelente tolerância 
ao desgaste, poder de recuperação e resistencia à seca. Esta variedade adapta-se à 
sombra melhor que outras bermudas. Foi uma revolução no mundo das cespitosas do 
sul de EUA e está-se estendendo por todo o globo. As suas características superaram 
com melhores resultados do que o resto das variedades, segundo numerosos estudos 
científicos que se fizeram para comprovar as suas vantagens.

Área de crescimento
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA Uso Golfe, terrenos deportivos em 
geral,jardinagem e paisagismo 

Cor Verde escuro azulado
Largura da folha Relvado compacto de folha fina
 Amarelece/descoloração invernal Baixa, menor que outras bermudas

FUNÇÃO Solos Todo tipo de solos. pH entre 5.5 e 8.5 
Crescimento / propagação Estolhos e rizomas. Muito agressivo 
Desgaste Resistencia Alta
Recuperação aos danos Alta
Resistencia a pragas Alta
Doenças Resistencia Alta

CLIMA Calor Resistencia Alta
Frio Resistencia baixa, resiste melhor que outras 

bermudas 
Sombra Resistencia baixa mas resiste uns 65 % mais 

que outras bermudas 
Seca Resistencia alta
Salinidade Resistencia alta
Necessidade hídrica Baixa

CUIDADO Corte Entre 8 e 25 mm
Control de infestantes Alto
Fertilizantes Necessidades baixas dependendo do nível 

de manutenção 

NECESSIDADES 
HÍDRICAS CORTE

 TOLERÂNCIA 
SOMBRA

RESISTENCIA 
DOENÇAS



Bermuda Latitude 36 é uma variedade de relva natural desenvolvida pela Universidade 
de Oklahoma e está considerada como uma das relvas top no ranking NTEP dos EUA 
e Canadá. Apresenta muito boa resistência ao “spring dead spot” e é, de entre todas 
as bermudas, das que se encontram no mercado actualmente, a que mais resiste às 
baixas temperaturas. Tem por sua vez uma altíssima tolerância ao tárfego e um aspeto 
visual excepcional. É muito elástica e tem uma textura de folha finíssima. Ideal para as 
zonas quentes do sul e de transição climatológica.

Área de crescimento
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA Uso Golfe, terrenos deportivos em 
geral,jardinagem e paisagismo 

Cor Verde escuro
Largura da folha Depende do nível de manutenção
 Amarelece/descoloração invernal Alta retenção da cor

FUNÇÃO Solos Arenosos e argilosos 
Crescimento / propagação Por estolhos e rizom
Desgaste Resistencia alta 
Recuperação aos danos Alta
Pragas Resistencia alta
Doenças Resistencia alta

CLIMA Calor Resistencia alta
Frio Resistencia alta, é a bermuda que melhor 

resiste às baixas temperaturas. 
Sombra Resistencia média
Seca Resistencia alta
Salinidade Resistencia alta
Necessidade hídrica Baixa

CUIDADO Corte A partir de 15 mm
Control de infestantes Alto
Fertilizantes Necessidades baixas dependendo do nível 

de manutenção

NECESSIDADES 
HÍDRICAS CORTE

 TOLERÂNCIA 
SOMBRA

RESISTENCIA 
DOENÇAS



MiniVerde® é o fornecedor líder de greens para campos de golfe dentro de todas as 
Bermudas. A Bermuda ultra-anã MiniVerde® proporcionará uma incrível rotação de 
bola, tolerância à sombra e às doenças, tolerância a infestantes, enraizamento profundo 
e de cor verde escuro. Além de que, depois de fornecer alguns dos maiores campos 
de golfe establecidos em toda a América, os productores de MiniVerde® brindão num 
excelente serviço ao cliente para ajudá-lo a criar a melhor superfície de putting no 
campo de golfe.

Área de crescimento
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ESTÉTICA Uso Golfe, paisagismo, croquet
Cor Verde claro
Largura da Folha Muit fina
Amarelece/descoloração invernal Latência a partir de 10-12°C

FUNÇÃO Solos Solos arenosos e arenoso-limosos
Crescimento / propagação Crescimento rápido e agressivo /propagação 

por tapete e  estolhos 
Desgaste Resistencia alta
Recuperação aos danos Resistencia alta ao pisoteo e aos divots
Pragas Resistencia alta
Doenças Resistencia alta

CLIMA Calor Resistencia muito alta
Frio Resistencia média
Sombra Resistencia baixa
Seca Resistencia muito alta
Salinidade Resistencia muito alta
Necessidade hídrica Baixa

CUIDADO Corte Entre 2,5 e 3,5 mm
Control de infestantes Resistencia alta aos cortes e alta 

densidade 
Fertilizantes Necessidades baixas

CARACTERÍSTICAS

NECESSIDADES 
HÍDRICAS CORTE

 TOLERÂNCIA 
SOMBRA

RESISTENCIA 
DOENÇAS



A Sunday é uma Bermuda, ultra-anã, tem una textura mais fina que a Tifdwarf. A Sunday 
proporciona uma superfície de putting muito consistente e de alta qualidade, além 
de que apresenta um verde muito estético. Sunday instalou-se com êxito em vários 
campos com comentários muito positivos sobre a sua cor e manutenção reduzida.

Área de crescimento
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA Uso Golfe, paisagismo, croquet
Cor Verde claro
Largura da folha Muito fina
Amarelece/descoloração invernal Latência a partir de 10-12°C

FUNÇÃO Solos Solos arenosos e arenoso-limosos
Crescimento / propagação Crescimento rápido e agressivo / Propagação 

por tapete e estolhos 
Desgaste Resistencia alta
Recuperação aos danos Resistencia alta ao pisoteo e aos divots
 Pragas Resistencia alta
Doenças Resistencia alta

CLIMA Calor Resistencia muito alta
Frío Resistencia média
Sombra Resistencia baixa
Seca Resistencia muito alta
Salinidade Resistencia muito alta
Necessidade hídrica Baixa

CUIDADO Corte Entre 2,5 e 3,5 mm
Control de infestantes Resistencia alta com cortes baixos e alta 

densidade 
Fertilizantes Necessidades baixas

NECESSIDADES 
HÍDRICAS CORTE

 TOLERÂNCIA 
SOMBRA

RESISTENCIA 
DOENÇAS



Tifway-419 é uma Bermuda com textura fina e com boa tolerância a seca. Se bem 
que há variedades mais novas, com características melhoradas, Tifway 419 ainda 
proporciona um relvado excelente e duradouro para os paisagistas. Além do mais, tem 
uma excelente tolerância ao calor e uma alta capacidade de recuperação. Utiliza-se em 
campos desportivos e campos de golfe.

Área de crescimento
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA Uso Estádios deportivos, campos de golfe, 
jardinagem,parques 

Cor  Verde claro
Largura da folha Relvado compacto de folha fina
Amarelece/descoloração invernal Perda de cor a baixo de los 12°C

FUNÇÃO Solos Todo tipo de solos. pH entre 5.5 e 8.5 
Crescimento /propagação Por estolhos e rizomas. Muito rápido 
Desgaste Resistencia alta
Recuperação aos danos Alta
Pragas Resistencia alta
Doenças Resistencia alta

CLIMA Calor Resistencia alta
Frio Resistencia media-baixa
Sombra Resistencia baixa
Seca Resistencia alta
Salinidade Resistencia alta
Necessidade hídrica Baixa

CUIDADO Corte Entre 8 e 25 mm
Control de infestantes Alto
Fertilizantes Necessidades baixas dependendo do nível 

de mantutenção

NECESSIDADES 
HÍDRICAS CORTE

 TOLERÂNCIA 
SOMBRA

RESISTENCIA 
DOENÇAS



De uma cor verde-azulado intenso, e semelhante a uma bermuda na sua textura muito 
fina e em seu comportamento. É a espécie que tolera níveis de salinidades mais altos. 
É uma variedade de relva ideal para jardinagem assim como para terrenos deportivos 
e o seu uso em campos de golfe adapta-se perfeitamente a greens, tees e fairways. O 
seu uso é ideal quando se rega usando águas recicladas.

Área de crescimento
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA Uso Jardinagem, paisagismo, golfe, estádios 

deportivos

Cor Verde-azulado intenso

Largura da folha Relvado compacto de folha fina

Amarelece/descoloração invernal Latência a partir de 10-12°C onde perde 

coloração.

FUNÇÃO Solos É a única que aguenta solos com salinidade  e alta 

retenção de água, melhor se o solo for bom

Crescimento / propagação Por estolhos e rizomas

Desgaste Resistencia alta

Recuperação aos danos Alta

Pragas Resistencia alta

Doenças Resistencia alta

CLIMA Calor Resistencia alta

Frío Resistencia baixa

Sombra Resistencia média à sombra intermédia

Seca Resistencia alta

Salinidade Resistencia alta: não existe outra espécie que su-

porte melhor a salinidade em solo ou água 

Necessidade hídrica Baixa, tolera períodos largos sem rega. Tolera 

muito bem as inundações ou encharcamentos.

CUIDADO Corte Frequência de corte média. Alto intervalo de 

altura de  corte, entre 3  e  25 mm 

Control de Infestantes Relva extraordinariamente densa e muito 

agressiva, compete vantajosamente frente às 

infestantes.

Fertilizantes Espécie extremamente simples, ao estar 

habituada a ecosistemas salinos, teve que 

desenvolver  uma grande eficiência na captura de 

azoto do solo.

NECESSIDADES 
HÍDRICAS CORTE

 TOLERÂNCIA 
SOMBRA

RESISTENCIA 
DOENÇAS



Zoysia Empire é uma relva de folha mediana e de cor verde-azulado. Esta relva   é uma 
revolução no que se refere à grande tolerância que tem ao desgaste, assim como pela 
escassa necessidade de corte e de productos químicos que requer. Suporta a falta 
prolongada de água, em caso de um período severo de seca, sem perigo de causar 
dano de forma permanente no relvado. Esta variedade que está cheia de vantagens 
provou ser bem sucedida em muitos países onde outras espécies cespitosas não 
prosperaram ou não se adaptaram bem.

Área de crescimento
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA Uso Golfe, terrenos deportivos em geral, 
jardinagem e paisagismo 

Cor Verde-azulado
Largura da folha Fina de 5 a 7 mm
Amarelece/descoloração invernal Latência a partir de 10-12° C

FUNÇÃO Solos Arenosos e argilosos
Crescimiento /propagação Por estolhos e rizomas, crescimento lento
Desgaste Resistencia alta
Recuperação aos danos Resistencia boa mas lenta
Pragas Resistencia alta
Doenças Resistencia alta

CLIMA Calor Resistencia alta
Frío Resistencia alta
Sombra Muito boa adaptação
Seca Resistencia alta
Salinidade Resistencia média
Necessidade hídrica Baixa. Muito resistente à la seca, tolera 

períodos longos sem rega

CUIDADO Corte Altura ideal entre 20-25 mm
Control de infestantes Muito bom
Fertilizantes Necessidades baixas

NECESSIDADES 
HÍDRICAS CORTE

 TOLERÂNCIA 
SOMBRA

RESISTENCIA 
DOENÇAS



Zoysia Geo é uma relva de folha fina e de color verde escuro. É sem dúvida um dos 
mais belos relvados que se pode encontrar numa paisagem. Tolera a sombra muito 
melhor que outras Zoysias e é muito resistente ao tráfego, pelo que é uma opção muito 
acertada para os campos de golfe, assim como para os relvados residenciais. Requer 
um pouco de manutenção extra sazonal e é a melhor eleição pelos seus atributos 
estéticos e pela suavidade  ao seu tacto

Área de crescimento
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA Uso Golfe, terrenos deportivos em geral, 
jardinagem e paisagismo 

Cor Verde escuro
Largura da folha Fina
Amarelece/descoloração invernal Muito boa resistencia

FUNÇÃO Solos Arenosos e argilosos
Crescimento / propagação Por estolhos e rizomas, crescimento lento
Desgaste Resistencia alta
Recuperação aos danos Resistencia boa mas lenta
Pragas Resistencia alta
Doenças Resistencia média

CLIMA Calor Resistencia alta
Frio Resistencia alta
Sombra Muito boa adaptação
Seca Resistencia alta
Salinidade Resistencia média
Necessidade hídrica Baixa. Muito resistente à seca, tolera
  períodos longos sem rega

CUIDADO Corte Altura ideal entre 20-25 mm
Control de malas hierbas Muito bom
Fertilizantes Necessidades baixas

NECESSIDADES 
HÍDRICAS CORTE

 TOLERÂNCIA 
SOMBRA

RESISTENCIA 
DOENÇAS



Trinity Zoysia (Normalmente L1F Zoysia). Trinity é uma variedade de folha pequena 
de Zoysia e é a eleição perfeita para campos de golfe, desde o tee até ao green. 
Trinity também é uma boa opção para conseguir uma aparência cuidada para zonas 
residenciais ou comerciais.
Criado especificamente tendo em conta as necessidades dos campos de golfe, Trinity 
oferece uma superfície de textura suave com orientação vertical da folha. Trinity oferece 
uma superfície lisa com menos colchão que outras variedades de Zoysia e requer muito 
pouca manutenção.
Trinity é uma planta extremadamente duradoura, tolerante ao desgaste e à sombra. 
Trinity é adequada para climas quentes ou fríos.

Área de crescimento
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA Uso Campos de golfe, terrenos deportivos
Cor Verde escuro
Largura da folha Textura fina e muito densa
Amarelece/descoloração invernal Latência a partir de 10-12°C

FUNÇÃO Solos Cresce  numa ampla gama de solos, com
  preferência para solos com boa drenag
Crescimento / propagação Lento e recto/ tapete e estolhos 
Desgaste Resistencia alta
Recuperação aos danos Lenta
Pragas Resistencia alta
Doenças Rhizoctonia no invierno

CLIMA Calor Resistencia alta
Frio Resistencia alta
Sombra Resistencia alta
Seca Menos exigencia de água, recupera muito
  rápidamente. 
Salinidade Resistencia alta
Necessidade hídrica Baixa

CUIDADO Corte Reelmower. Entre 2,5 e 17 mm.
Control de infestantes Resistencia alta com corte baixos cortas e 

alta densidade 
Fertilizantes Necessidades baixas

NECESSIDADES 
HÍDRICAS CORTE

 TOLERÂNCIA 
SOMBRA

RESISTENCIA 
DOENÇAS



BRF ZEON® é a Zoysia número 1 em vendas nos Estados Unidos. Os profissionais e 
consumidores de relva frequentemente notam o “factor surpresa” de Zeon. Os testes 
das universidades coincidem, BRF ZEON® é realmente algo especial. Nos testes da 
NTEP (Programa Nacional de Avaliação de Relvas), BRF ZEON® ocupou o primeiro 
lugar em qualidade de relvado. A NTEP também confirmou que BRF ZEON® produz 
muito menos colchão que outras variedades Zoysia testadas.

Área de crescimento
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA Uso Campos de golfe, terrenos deportivos, 
resorts, jardinagem 

Cor Verde escuro
Largura da folha Fina
Amarelece/descoloração invernal Latência a partir de 10-12°C

FUNÇÃO Solos Cresce numa ampla gama de solos 
Crescimento / propagação Lento/ Propagação tapete  e estolhos 
Desgaste Resistencia alta 
Recuperação aos danos Lenta
Pragas Resistencia alta
Doenças Rhizoctonia no inverno

CLIMA Calor Resistencia alta
Frio Resistencia alta
Sombra Resistencia alta
Seca Menos exigências de água, recupera muito
  rápidamente 
Salinidade Resistencia alta
Necessidade hídrica Baixa. Muito resistente à seca, tolera
  períodos longos sem rega

CUIDADO Corte Entre 6 e 40 mm
Control de Infestantes Resistencia alta com cortes baixos e alta
  densidade 
Fertilizantes Necessidades baixas

NECESSIDADES 
HÍDRICAS CORTE

 TOLERÂNCIA 
SOMBRA

RESISTENCIA 
DOENÇAS



Espécie ideal para jardinagem, Dichondra repens é mais uma espécie tapizante  do 
que um relvado em sentido estrito. Uma cobertura vegetal à base de Dichondra é 
mais interessante e vantajosa que um relvado em alguns projectos específicos, devido 
à sua beleza espectacular. Suporta a exposição a sol pleno para além de crescer 
excepcionalmente bem em condições de sombra. Prefere os climas temperados- 
quentes para o seu perfeito desenvolvimento. Além disso, não requere solos férteis e 
a sua maior vantagem sobre outras espécies cespitosas é a sua pouca necessidade 
de corte.

dichondra repens

Área de crescimento
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA Uso Jardinagem, paisagismo, ornamental
Cor Verde azulado
Largura da folha forma globular
Amarelece/descoloração invernal Latência a partir de 5° C

FUNÇÃO Solos Não necessita solos muito férteis, mas sim 
bem drenados 

Crescimento /propagação Por rizomas
Desgaste Resistencia baixa
Recuperação aos danos Alta
Pragas Resistencia alta
Doenças Resistencia média-alta

CLIMA Calor Resistencia alta
Frio Em climas frios torna-se castanho. Resiste 

até  aos - 9°C. 
Sombra Resistencia alta
Seca Resistencia baixa
Salinidade Resistencia baixa
Necessidade hídrica Média

CUIDADO Corte Necessidade mínima
Control de infestantes Baixa devido à existência de poucos 

productos selectivos 
Fertilizantes Necessidades médias-altas

NECESSIDADES 
HÍDRICAS CORTE

 TOLERÂNCIA 
SOMBRA

RESISTENCIA 
DOENÇAS



Esta nova variedade melhorada é ideal para o seu uso em greens, tees e fairways de     
golfe, pistas de ténis e jardinagem de muito alta manutenção. Adaptável ao corte baixo   
nos greens assim como apresenta reduzida necessidade de fungicidas. Resultado do 
melhoramento da L-93.

agrostis stolonifera
 007

Área de crescimento
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA Uso Greens e tees de campos de golfe e 
paisagismo de alta mantenção 

Cor Verde escuro brilhante
Largura da folha Fina
Amarelece/descoloração invernal Muito leve, só ocorre com temperaturas 

muito extremas

FUNÇÃO Solos Solos arenosos e solos com boa drenagem. 
Ph entre 5.5 e 8.0 

Crescimento / propagação: Crescimento erecto e estolonífero, muito 
agressivo e vigoroso 

Desgaste Resistencia alta
Recuperação aos danos Resistencia alta al pisoteo a divots
Pragas Resistencia alta
Doenças Resistencia média-alta

CLIMA Calor Resistencia alta, sempre que disponha da 
quantidade de água necessária 

Frio Resistencia alta. No sofre paragem invernal
Sombra Resistencia média
Seca Resistencia média
Salinidade Resistencia média
Necessidade hídrica Alta

CUIDADO Corte 
Control de infestantes 

Fertilizantes 

Entre 2.5 e 7 mm
Resistencia alta, se a altura de corte é baixa. 
Vê-se principalmente afectado por Poa 
annua 
Necessidades altas

NECESSIDADES 
HÍDRICAS CORTE

 TOLERÂNCIA 
SOMBRA

RESISTENCIA 
DOENÇAS



Ideal para ser usada em greens e tees de campos de golfe, é uma das variedades mais 
recomendadas pelos arquitetos  de campos de golfe. Tem uma excelente capacidade 
de recuperação de qualquer dano externo devido ao seu crescimento agressivo e 
também é uma grande competidora da Poa annua. Trata-se de uma espécie de alta 
manutenção.

agrostis stolonifera
A 4
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA Uso Greens e tees de campos de golfe, jardin 
gem e paisagismo de alta manutenção 

Cor Verde-azulado escuro
Largura da folha Muito fina
Amarelece/descoloração invernal Muito leve, só ocorre com temperaturas 

muito extremas

FUNÇÃO Solos Solos arenosos e solos com boa drenagem.
pH entre 5.5 e 8.0 

Crescimento / propagação Crescimento erecto e estolonífero, muito 
agressivo e vigoroso 

Desgaste Resistencia alta
Recuperação aos danos Resistencia alta ao pisoteio e aos divots
Pragas Resistencia alta
Doenças Resistencia média-alta

CLIMA Calor Resistencia alta, sempre que disponha da 
quantidade de água necessária 

Frio Resistencia alta. Não sofre paragem invernal
Sombra Resistencia média
Seca Resistencia média
Salinidade Resistencia média
Necessidade hídrica Média-alta

CUIDADO Corte 

Control de Infestantes 

Fertilizantes 

Frequência muito alta com helicoidais.  
Altura de corte entre 2.5 e 7 mm 
Resistencia alta, se a altura de corte é baixa. 
Vê-se principalmente afectado por  
Poaannua 
Necessidades altas

NECESSIDADES 
HÍDRICAS CORTE

 TOLERÂNCIA 
SOMBRA

RESISTENCIA 
DOENÇAS



Variedade de Agrostis stolonífera reconhecida a nível mundial, pela sua extrema 
qualidade e comportamento nos greens de novo restabelecimento, como variedade 
para ser usada em ressementeiras de greens já estabelecidos. Uma das suas principais 
características é a sua alta qualidade e sua baixa manutenção, graças ao seu hábito 
de crescimento.

agrostis stolonifera
 barracuda
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA Uso Greens e tees de campos de golfe e
paisagismo de remodelação 

Cor Verde escuro brilhante
Larga da folha Muito fina
Amarelece/descoloração invernal Muito leve, só ocorre com temperaturas 

muito extremas

FUNÇÃO Solos Solos arenosos e solos com boa drenagem.
Ph entre 5.5 e 8.0 

Crescimento / propagação Crescimento erecto e estolonífero, muito 
agressivo e vigoroso 

Desgaste Resistencia alta
Recuperação aos dano Resistencia alta ao pisoteio e a divots
Pragas Resistencia alta
Doenças Resistencia média-alta

CLIMA Calor Resistencia alta, sempre que disponha da 
quantidade de água necessária 

Frio Resistencia alta. Nao sofre paragem invernal
Sombra Resistencia média
Seca Resistencia média
Salinidade Resistencia média
 Necessidade hídrica Média-alta

CUIDADO Corte 
Control de infestantes 

Fertilizantes 

Entre 2.5 e 7 mm
Resistencia alta, se a altura de corte é 
baixa. Vê-se principalmente afectado por 
Poaannua 
Necessidades altas

NECESSIDADES 
HÍDRICAS CORTE

 TOLERÂNCIA 
SOMBRA

RESISTENCIA 
DOENÇAS



Ideal para uso em greens e tees de campos de golfe, é a variedade mais usada nos 
campos de golfe pela sua antiguidade e a sua manutenção relativamente simples

agrostis stolonifera
penncross

Área de crescimento
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA Uso Greens e tees de campos de golfe, jardina-
gem e paisagismo de alta manutenção 

Cor Verde
Largura da folha Muito fina
Amarelece/descoloração invernal Muito leve, só ocorre com temperaturas 

muito extremas

FUNÇÃO Solos Solos arenosos e solos com boa drenagem.
pH entre 5.5 e 8.0 

Crescimento / propagação Crescimento erecto e estolonífero, vigoroso 
e medianamente agressivo 

Desgaste Resistencia alta
Recuperação aos danos Média
Pragas Resistencia alta
Doenças Resistencia média-alta

CLIMA Calor Resistencia alta, sempre que disponha da 
quantidade de água necessária 

Frio Resistencia alta. Não sofre paragem invernal
Sombra Resistencia média
Seca Resistencia média
Salinidade Resistencia média
Necessidade hídrica Média-alta

CUIDADO Corte 
Altura de corte 
Control de infestantes 

Fertilizantes 

Frequência muito alta com helicoidais. 
entre 2.5 e 7 mm
Resistencia alta, se a altura de corte é baixa. 
Vê-se principalmente afectado por Poa 
annua 
Necessidades altas

NECESSIDADES 
HÍDRICAS CORTE

 TOLERÂNCIA 
SOMBRA

RESISTENCIA 
DOENÇAS



Com uma textura muito fina e uma grande densidade de folhas, esta Agrostis é ideal para 
uso em greens, assim como em tees de campos de golfe e é uma das variedades mais 
recomendadas pelos arquitetos de campos de golfe. Tem uma excelente capacidade 
de recuperação de qualquer dano externo devido ao seu crescimento agressivo. Trata-
se de uma espécie de manutenção elevada.

agrostis stolonifera
L93

Área de crescimento
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA Uso Greens e tees de campos de golfe, jardina-
gem e paisagismo de alta manutenção 

Cor Verde claro
Largura da folha Muito fina
Amarelece/descoloração invernal Muito leve, só ocorre com temperaturas 

muito extremas

FUNÇÃO Solos Solos arenosos e solos com boa drenagem.
pH entre 5.5 y 8.0 

Crescimento / propagação Crescimento erecto e estolonífero, agressivo 
e vigoroso 

Desgaste Resistencia alta
Recuperação aos danos Resistencia alta al pisoteio e aos divots
Pragas Resistencia alta
Doenças Resistencia média-alta

CLIMA Calor Resistencia alta, sempre que disponha da 
quantidade de água necessária 

Frio Resistencia alta. Não sofre paragem invernal
Sombra Resistencia média
Seca Resistencia média
Salinidade Resistencia média
Necessidade hídrica Média-alta

CUIDADO Corte 
Altura de corte 
Control de infestantes 

Fertilizantes 

Frequência muito alta com helicoidais. 
entre 2.5 e 7 mm
Resistencia alta, se a altura de corte é baixa. 
Vê-se principalmente afectada por Poa 
annua. 
Necessidades altas

NECESSIDADES 
HÍDRICAS CORTE

 TOLERÂNCIA 
SOMBRA

RESISTENCIA 
DOENÇAS



De uma color verde escuro azulado, esta espécie cespitosa é ideal para uso em greens 
e tees de campos de golfe e é uma das variedades mais recomendadas pelos arquitetos 
de campos de golfe. Tem uma excelente capacidade de recuperação de qualquer dano 
externo devido ao seu crescimento agressivo e é muito resistente às doenças. Trata-se 
de uma espécie de manutenção alta.

agrostis stolonifera
tee one

Área de crescimento
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA Uso Greens e tees de campos de golfe, jardina-
gem e paisagismo de alta manutenção 

Cor Verde escuro azulado 
Largura da folha Muito fina
Amarelece/descoloração invernal Muito leve, só ocorre com temperaturas 

muito extremas

FUNÇÃO Solos Solos arenosos e solos com boa drenajem. 
pH entre 5.5 e 8.0 

Crescimento / propagação Crescimento erecto e estolonífero, muito 
agressivo e vigoroso 

Desgaste Resistencia alta
Recuperação aos danos Resistencia alta ao pisoteio e aos divots
Pragas Resistencia alta
Doenças Resistencia média-alta

CLIMA Calor Resistencia alta, sempre que disponha da 
quantidade de água necessária 

Frio Resistencia alta. No sofre paragem invernal
Sombra Resistencia média
Seca Resistencia média
Salinidade Resistencia média
Necessidade hídrica Média-alta

CUIDADO Corte 
Altura de corte 
Control de malas hierbas 

Fertilizantes 

Frequência muito alta com helicoidais. 
entre 2.5 e 7 mm
Resistencia alta se a altura de corte é baixa. 
Vê-se principalmente afectado por Poa 
annua 
Necessidades altas

NECESSIDADES 
HÍDRICAS CORTE

 TOLERÂNCIA 
SOMBRA

RESISTENCIA 
DOENÇAS



A Mezcla Continental, composta por 75% Festuca arundinacea, 15% Lolium perenne 
e 10% Poa pratensis, está especialmente recomendada para zonas de clima frio. É 
muito apropiada para todo tipo de instalações deportivas, como campos de golfe, 
futebol, hípismo, assim como para zonas ajardinadas. É de cor verde intenso e de 
textura média, com uma grande resistencia ao tráfego. De crescimento vertical, é um 
relvado que requer pouca manutenção. As doenças afetam-na moderadamente, e uma 
das suas  maiores ventagens é a de que mantém a color verde durante todo o ano.

continental blend

Área de crescimento



4141

CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA Uso Jardinagem de alto nível, golfe, terrenos 
deportivos, hipismo, zonas comerciais, 
públicas e  recreativas 

Cor Verde intenso
Largura da folha Média-fina
Amarelece/descoloração invernal Não sofre paragem invernal

FUNÇÃO Solos Solos férteis de textura fina.
  pH entre 6.0 e 8.5 
Crescimento / propagação Rápido, mediante sementes
Desgaste Resistencia média
Recuperação aos danos Média. Se o dano implica a morte da
  planta, mediante semente 
Pragas Resistencia média
Doenças Resistencia média

CLIMA Calor Resistencia baixa
Frío Resistencia alta
Sombra Resistencia alta
Seca Resistencia baixa
Salinidade Resistencia baixa
Necessidade hídrica Alta

CUIDADO Corte Frequência média. Entre 15 e 30 mm
Control de malas hierbas Moderado
Fertilizantes Necessidades médias-altas 

NECESSIDADES 
HÍDRICAS CORTE

 TOLERÂNCIA 
SOMBRA

RESISTENCIA 
DOENÇAS



Composta por 80% de Festuca arundinacea e 20% de Poa pratensis, está especialmente 
recomendada para zonas com clima temprado-quente. Utiliza-se maioritariamente 
em todo tipo de terrenos deportivos assim como em jardinagem, paisagismo, zonas 
públicas e piscinas. De cor verde intenso e textura média, é um relvado que requer 
pouca manutenção. Tem a melhor tolerância ao calor de todas as espécies de relvas 
de inverno.

park blend

Área de crescimento
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA Uso Jardinagem e paisagismo, golfe, terrenos 
deportivos, zonas comerciais, públicas e 
recreativas 

Cor Verde intenso
Largura da folha Média
Amarelece/descoloração invernal Não sofre paragem invernal

FUNÇÃO Solos Solos férteis de textura fina. pH entre 6.0 e
  8.5 
Crescimento / propagação Principalmente vertical, a Poa pratensis 

apresenta algum crescimento horizotal 
Desgaste Resistencia alta
Recuperação aos danos Mediante sementes
Pragas Resistencia alta
Doenças Resistencia alta

CLIMA Calor Resistencia alta
Frio Resistencia alta
Sombra Resistencia alta
Seca Resistencia média
Salinidade Resistencia média
Necessidade hídrica Média

CUIDADO Corte Frequência média. Altura de 20 a 25 mm
Control de infestantes Moderado
Fertilizantes Necessidades médias-altas

NECESSIDADES 
HÍDRICAS CORTE

 TOLERÂNCIA 
SOMBRA

RESISTENCIA 
DOENÇAS



A Mezcla Verd, composta por 60% Lolium perenne e de 40% Poa pratensis, é a 
mais fina e elegante dentro das nossas misturas. É um relvado de clima frío, o seu 
crescimento é rápido e tem boa resistencia ao pisoteio. Destaca-se o seu aspecto 
ornamental, ideal para jardinagem de alto nivel, e é também muito usada em terrenos 
deportivos de todo o tipo.

verd blend

Área de crescimento
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CARACTERÍSTICAS

ESTÉTICA Uso Jardinagem de alto nível, golfe, futebol, 
terrenos deportivos, hipismo 

Cor Verde escuro
Largura da folha Fina
Amarelece/descoloração invernal Não sofre paragem invernal

FUNÇÃO Solos Solos ferteis de textura fina. pH entre 6.0 e
  8.5 
Crescimento / propagação Rápido, mediante sementes
Desgaste Resistencia média
Recuperação aos danos Média. Se o dano implica la morte da
  planta, mediante sementes 
Pragas Resistencia média
Doenças Resistencia média

CLIMA Calor Resistencia baixa
Frio Resistencia alta
Sombra Resistencia alta
Seca Resistencia baixa
Salinidade Resistencia baixa
Necessidade hídrica Alta

CUIDADO Corte Frequência média. Altura de 10 a 30 mm
Control de infestantes Moderado
Fertilizantes Necessidades médias-altas. 

NECESSIDADES 
HÍDRICAS CORTE

 TOLERÂNCIA 
SOMBRA

RESISTENCIA 
DOENÇAS



Mixto é uma perfeita simbiose entre relva natural e artificial. Trata-se de um relvado 
híbrido reforçado, produzido em Espanha pela Novogreen e especialmente desenvolvido 
para terrenos deportivos por Mixto System. É o suporte ideal para relva natural, a sua 
tecnologia garante a união óptima da fibra vegetal e artificial. Graças ao Mixto as raízes 
podem crescer e desenvolver-se com uma profundidade e estabilidade únicas, que 
evitam o mau apoio do jogador. Graças à sua drenagem e ventilação, conseguimos um 
coberto vegetal reforçado e 100% saudável.
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CARACTERÍSTICAS

Uso Campos de futebol ou zonas de muito tráfe-
go em campos de golfe 

Solo Solo fértil de textura fina
Estabilidade Óptima, evita o mau apoio do jogador
Drenagem Facilita a drenagem e a ventilação das raízes
Permeabilidade Alta
Resistencia Mixto é 3 vezes mais resistente que um
  relvado natural não reforçado 
Desgaste Resistencia alta, já que a pegada do jogador
  é menos danosa 
Recuperação aos danos Mais rápida que para um relvado natural 

não reforçado

VANTAGENS Estabilidade e firmeza do terreno
Rápida instalação e uso imediato 
Maior segurança para os jogadores 
Simplificação da manutenção 
Coberto vegetal 100% saudável
3 vezes mais horas de jogo 
Maior rentabilidade



ROLO STANDARD
Largura:25 x 40 cm =1 m² 
Altura: 1,5 cm de solo

BIG ROLO
Largura: 75 cm
Altura: 2 a 3 cm de solo

MAGNUM ROLO
Largura: 120 cm
Altura: 2 a 3 cm de solo

PLACA
Largura:40 cm x 40 cm 
Altura:3 a 4 cm de solo

Dispomos de 4 formatos de tapetes para as nossas 24 variedades de 
relva natural

É a forma mais rápida e eficaz de instalar relva natural e disfrutar do seu 
uso em pouco tempo

Suas principais ventagens: fácil colocação  excelente resultado
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