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Variedades

Dose
(g/m2)

Época
Sementeira

Necessidade
Hídrica

Tolerâncias à
salinidade

Crescimento

Necessidade
Manutenção

Particularidades

Fórmulas
Bermuda
Grass

5 - 15

Verão

•

•••••

•••

•••

variedade de forte adaptação a climas secos
e áridos, forte tolerância ao calor e
resistente ao pisoteio

Desportiva

25-35

Primavera/
Outono

•••

••••

•••

•••

variedade de textura fina, elevada tolerância
ao pisoteio e excelente capacidade de
recuperação

Residencial

25-35

Primavera/
Outono

••

•••

••

••

variedade de instalação rápida, tolera bem o
pisoteio e adapta-se bem a zonas de clima
suave

Rústica

25-35

Primavera/
Outono

••

•••

••

••

variedade de tons verde escuros, ideal para
jardins residenciais, resistente a doenças e
pragas, baixo consumo de água e fertilizantes

Sombra

25

Primavera/
Outono

•••

•••

••

••

variedade de textura fina e cor verde escura,
com excelente tolerância à sombra e ao frio,
adaptado para zonas de menos luz

Tropical

25

Primavera/
Verão/
Outono

••

••••

•••

•••

variedade adaptada a zonas litorais e de
climas quentes, tolera bem a seca e tem uma
boa capacidade de recuperação

••••• - Muito Elevada/Muito Rápido

•••• - Elevada/Rápido

••• - Moderado(a)

•• - Baixa/Lento

• - Muito Baixa/Muito Lento

Contem:
Cynodon dactilon
Relva ideal para:
Todo o tipo de usos, mas
principalmente zonas de
clima seco e árido

Contem:
Festuca arudinacea
Lolium perenne
Poa pratensis
Festuca Rubra
Relva ideal para:
Campos Desportivos

Contem:
Festuca arudinacea
Lolium perenne
Poa pratensis
Relva ideal para:
Residências, Condomínios
e Espaços Públicos

Contem:
Festuca arudinacea
Lolium perenne
Cynodon Dactilon
Poa pratensis
Relva ideal para:
Climas Quentes e Beira-mar

Variedades

Dose
(g/m2)

Época
Sementeira

Necessidade
Hídrica

Tolerância
à salinidade

Crescimento

Necessidade
Manutenção

Particularidades

Espécies
Agrostis
stolonifera

5 - 10

Primavera/
Outono

••••

••••

••

••••

espécie de textura fina, adapta-se a solos
soltos de textura arenosa e tolera muito bem
os frios invernais, pouco tolerante à sombra

Cynodon
dactilon

5 - 15

Verão

•

•••••

•••

•••

espécie de forte adaptação a climas secos e
áridos, forte tolerância ao calor e resistente
ao pisoteio

Dichondra
repens

5 - 10

Primavera/
Verão

•••

••

•••

•

espécie de elevada tolerância à sombra,
adapta-se a solos soltos, húmidos e de baixa
fertilidade, tem baixa tolerância ao pisoteio

Festuca
arundinacea

40 - 50

Primavera/
Outono

••

•••

••

••

espécie rústica, bastante atrativa e de
elevada tolerância ao calor e à seca, adaptase a vários tipos de solos

Festuca ovina

15 - 20

Primavera/
Outono

••

••••

•

••

espécie de textura muito fina e cor verde
azulada, tolerante à sombra, funciona como
ótimo estabilizador de solos

Festuca rubra
rubra

15 - 25

Primavera/
Outono

•••

••••

•••

•••

espécie de textura muito fina, e cor verde
escura brilhante, tolerante à sombra e
adaptável a solos pobres e cima suave

Kykuyo

5 - 15

Verão

••

•••••

••

•••

espécie de textura grossa e cor verde escura,
possui elevada tolerância ao calor e à seca e
uma capacidade de recuperação excelente

Lolium perene

35 - 50

Primavera/
Outono

••••

•••

•••

•••

espécie escura, de aspeto agradável e
uniforme, textura fina, altamente tolerante
ao pisoteio e tolerante ao frio

Paspalum
notatum

10

Verão

•

••••

••

••

textura grossa e de clima quente, adapta-se
bem aos trópicos e subtrópicos, prefere solos
arenosos e pouco férteis

Paspalum
vaginatum

10

Verão

•

•••••

••

••••

textura fina e elevada tolerância ao calor e à
seca, destaca-se pela sua forte resistência à
salinidade, é mais sensível a doenças

Poa pratensis

10 - 15

Primavera/
Outono

•••

•••

••

•••

espécie esteticamente muito bonita, adaptase bem a climatologias variadas, suportando
bem calores estivais

Trevo Branco

5 - 15

Primavera/
Verão

••

••

••

•

espécie substituta da dichondra repens,
tolera menos a sombra, mas com uma
necessidade de manutenção menor

Zoysia
Japonica

5 - 15

Verão

•

•••••

••

•

espécie de excelente resistência ao calor e à
seca, no inverno perde cor com menos
intensidade que as outras relvas de verão

••••• - Muito Elevada/Muito Rápido

•••• - Elevada/Rápido

••• - Moderado(a)

•• - Baixa/Lento

• - Muito Baixa/Muito Lento

Os adubos easygreen são completo com nutrientes rapidamente disponíveis para os relvados e plantas ornamentais. Graças à sua
granulometria especial, a aplicação é facilitada e a distribuição homogénea.
Easygreen mini 21

Easygreen mini 12

O elevado teor em azoto, faz com que o easygreen
mini 21, seja especialmente indicado para
aplicações na primavera, quando as necessidades
em azoto são maiores. Dosagem  20-40 g/m2

O equilíbrio em azoto, faz com que o easygreen
mini 12, seja especialmente indicado para
aplicações no verão e outono.
Dosagem  20-40 g/m2

Substâncias

Floranid
Permanent

Floranid
Open

Floranid
Double Acción

Easygreen
mini 21

Easygreen
mini 12

Tabela de Composições (%)
Azoto Total (N)

16

15

15

21

12

Nítrico

2,1

1

2,3

10

5

Amoniacal

7,9

10

8,2

11

7

Urético

-

-

-

-

-

IBDU (Isodur) – CDU (só Triabon)

6

4

4,5

-

-

solúvel em água e citrato

7

5

5

5

12

solúvel em água

5

3

3

2,5

7,1

solúvel em água

15

8

8

10

17

2

2

3

3

2

1

1

1,5

2

1,6

22

32

22

12,5

16

18

26

18

10

16

Ferro (Fe)

0,5

-

0,06

0,3

0,3

Boro (B)

0,01

-

-

0,02

0,02

Cobre (Cu)

0,002

-

-

-

-

Manganês (Mn)

0,01

-

-

-

-

Zinco (Zn)

0,002

-

-

0,02

0,01

Molibdénio (Mo)

-

-

-

-

-

Cálcio (Ca)

-

-

-

-

3

0,7 - 2,8

0,7 - 2,8

0,5 - 2

1 - 2,8

1 - 2,8

Fósforo
(P2O5)
Potássio
Magnésio
(MgO)

Enxofre
(SO3)

Solúvel em água

solúvel em água

Granulometria (mm)

Floranid Permanent
O floranid permanente é um adubo universal equilibrado que permite o crescimento regular de relvados e
plantas ornamentais. É o adubo de referência dos profissionais em áreas verdes. Dosagem  30-40 g/m2

Floranid Open
Adubo com equilíbrio ajustado, recomendado par relvdos extensivos, com baixa intensidade de utilização.
Proporciona ao relvado uma nutrição regular e duradora. Dosagem  25-45 g/m2

Floranid Double Acción
Adubo 2 em 1: fertiliza e elimina as ervas daninhas do seu relvado numa só aplicação. O efeito do herbicida é
visível após 3 a 6 semanas. Possui um efeito de longa duração e previne a reimplantação das ervas daninhas.
Dosagem  30 g/m2

Campanha
2014

Cynodon dactilon L.

 Resistente ao pisoteio
 Resistente ao calor e à seca
 Tolerante à salinidade
O Cynodon dactilon é uma espécie de climas quentes e áridos, adaptado para
zonas tropicais e subtropicais.
Estende-se por rizomas vigorosos que formam um relvado forte e persistente,
com elevada capacidade autorregenerativa.
O Cynodon tem uma elevada tolerância a temperaturas elevadas, seca e
salinidade e é altamente resistente ao pisoteio e à avulsão.
É caracterizado pela sua dormência invernal, com perda de pigmentação e
posterior descloração das folhas, quando a temperatura do solo desce abaixo dos
10ºC.
Adapta-se a qualquer tipo de terreno, embora prefira solos de pH entre 5,5-7,5
O Cynodon é geralmente utilizado em jardins, campos desportivos e para
estabilização de taludes.
Deve ser semeado com uma temperatura de solo superior a 18ºC, sendo a
temperatura ideal entre 7-35ºC

Características:
Estabelecimento  Moderado
Crescimento  Moderado
Tolerância ao Pisoteio  Elevada
Tolerância ao Calor/Seca  Excelente
Tolerância à Sombra  Baixa
Tolerância ao Frio  Baixa
Tolerância à Salinidade  Excelente
Necessidade Hídrica  Baixa
Necessidade de Manutenção  Moderada
Época de Sementeira  Primavera/Verão
Dose de Sementeira  5-15 g/m2

Dichondra repens

 Tolerante à sombra
 De muito baixa manutenção
 Aspeto muito agradável
A Dichondra repens é uma dicotiledónea pertencente à família das
convolvuláceas.
Está adaptada a zonas de temperaturas quentes e de baixas condições de rego,
desenvolve-se bem em solos soltos, húmidos e de baixa fertilidade.
Tolera bem a sombra e moderadamente o stress hídrico, mas é pouco tolerante
à salinidade no solo e a doenças foliares, principalmente a Alternaria dichondrae.
Forma um relvado uniforme, que em condições sem corte, mantem um aspeto
agradável, embora pouco tolerante ao pisoteio
A Dichondra repens necessita de uma fertilização nitrogenada com 25 unidades
de azoto, por mês de crescimento ativo.
As necessidades de cultivo são mínimas, sendo o período mais critico quando
começa a floração.

Características:
Estabelecimento  Moderado
Crescimento  Moderado
Tolerância ao Pisoteio  Muito Baixa
Tolerância ao Calor  Elevada
Tolerância ao Seca  Baixa
Tolerância à Sombra  Elevada
Tolerância ao Frio  Moderada
Tolerância à Salinidade  Baixa
Necessidade Hídrica  Moderada
Necessidade de Manutenção  Muito Baixa
Época de Sementeira  Primavera/Verão
Dose de Sementeira  5-10 g/m2

Festuca arundinacea Schreb.

 Adaptada a climas quentes
 Folhagem atrativa e robusta
 Resistente a muitas doenças
 Resistente a pragas
A festuca alta Finelawn é um cultivar melhorado, derivado de 16 clones,
selecionados pela sua precocidade, densidade, cor, desempenho e produtividade.
Foi desenvolvida para relvados de elevada qualidade, através de uma larga
área de adaptação. Sendo resistente à maioria das doenças dos relvados.
As folhas produzidas por Finelawn são atrativas, de cor verde escura e textura
média, formando um relvado denso e robusto.
A festuca Finelawn suporta ainda condições climáticas extremas, sendo muito
resistente ao calor e à seca.
A presença de endófitos em Finelawn proporciona a esta, resistência a pragas,
tolerância ao stress abiótico e aumenta a capacidade de estabelecimento e de
recrescimento da planta.

Características:
Estabelecimento  Rápido
Crescimento  Lento
Tolerância ao Desgaste  Moderada
Tolerância ao Calor/Seca  Excelente
Tolerância à Sombra  Elevada
Tolerância ao Frio  Elevada
Tolerância à Salinidade  Moderada
Necessidade Hídrica  Baixa
Necessidade de Manutenção  Baixa
Época de Sementeira  Primavera/Outono
Dose de Sementeira  40-50 g/m2

Festuca arundinacea Schreb.

 Relvado denso e atraente
 Folhagem macia e fina
 Muito resistente a doenças
 Resistente ao stress abiótico
A festuca alta Rendition foi criada com o objetivo de fornecer um relvado
bastante denso, de cor verde muito escura e excecionalmente atraente.
É o resultado de 22 germoplasmas de elite, selecionados pelo seu crescimento
anão, cor escura, resistência ao stress abiótico e a doenças.
As suas folhas são macias e finas, fazendo com que Rendition seja muito
agradável não só aos olhos mas também aos pés.
Rendition é resistente à corrosão e graças ao seu elevado nível de endófito,
oferece a sua própria resistência a insetos, percevejos e vermes.
Entre as várias doenças conhecidas, Rendition apresenta uma boa resistência à
ferrugem foliar, rhizoctonioze e pink patch.

Características:
Estabelecimento  Rápido
Crescimento  Lento
Tolerância ao Desgaste  Boa
Tolerância ao Calor/Seca  Excelente
Tolerância à Sombra  Moderada
Tolerância ao Frio  Boa
Tolerância à Salinidade  Moderada
Necessidade Hídrica  Baixa
Necessidade de Manutenção  Baixa
Época de Sementeira  Primavera/Outono
Dose de Sementeira  40-50 g/m2

Festuca arundinacea Starlet

 Adaptada a zonas de sombra
 Elevada tolerância ao desgaste
 Recomendada para misturas
 Muito resistente à ferrugem
A festuca alta Starlet é uma das festucas mais escuras, disponíveis no mercado.
Possui uma textura muito fina, boa densidade e cor verde escura, que são
mantidas durante todo o seu período de crescimento.
A festuca Starlet tem ainda elevada tolerância ao desgaste e é muito resistente
à ferrugem.
É altamente recomentada em misturas (mínimo 30%), principalmente para
relvados de baixa manutenção e sem grande contacto solar, devido à sua tolerância
à sombra.
Pode também ser utilizada em regiões e clima quente e seco e em regiões de
clima húmido, produzindo excelentes resultados.

Características:
Estabelecimento  Rápido
Crescimento  Lento
Tolerância ao Desgaste  Elevada
Tolerância ao Calor/Seca  Elevada
Tolerância à Sombra  Boa
Tolerância ao Frio  Boa
Tolerância à Salinidade  Boa
Necessidade Hídrica  Baixa
Necessidade de Manutenção  Baixa
Época de Sementeira  Primavera/Outono
Dose de Sementeira  40-50 g/m2

Festuca ovina L.

 Tolerante ao calor e à seca
 Tolerante ao frio e à sombra
 Boa aptidão para misturas
 Ideal para estabilizar solos
A Festuca ovina Ridu, é uma festuca de folhas muito finas, de cor verde escura
azulada e de forma arredondada.
Adapta-se a solos bem drenados, arenosos, ácidos e de baixa fertilidade, sendo
por isso uma variedade de muito baixa manutenção.
A Festuca ovina Ridu é muito utilizada para estabilizar solos, possuindo uma
elevada tolerância à salinidade.
Possui um sistema radicular extenso que a torna mais tolerante à seca que a
Festuca rubra L.
É tolerante ao calor, à seca, aos frios invernais e à sombra, sendo por isso um
excelente contributo em misturas.

Características:
Estabelecimento  Moderado
Crescimento  Muito Lento
Tolerância ao Pisoteio  Moderada
Tolerância ao Calor/Seca  Elevada
Tolerância à Sombra  Elevada
Tolerância ao Frio  Elevada
Tolerância à Salinidade  Elevada
Necessidade Hídrica  Baixa
Necessidade de Manutenção  Baixa
Época de Sementeira  Primavera/Outono
Dose de Sementeira  15-20 g/m2

Festuca Rubra rubra

 Fina e robusta
 Tolerante à sombra
 Adaptada a solos ácidos
 Ótima em misturas
A festuca Sergei, é entre as espécies de festuca fina, uma das mais robustas,
adaptáveis e tolerantes ao calor.
É de rápido desenvolvimento, formando rizomas muito fortes e folhas finas, de
cor verde brilhante, textura média e forma enrolada.
Pode ser semeada individualmente, em zonas de clima temperado, ou em
conjunto com outros tipos de festuca, de modo a adaptar o seu relvado a climas
mediterrâneos, com existência regular de sombra.
A festuca Sergei adapta-se bem a terrenos moderadamente drenados,
sombreados ou secos e tolera solos ácidos e inférteis. Tolera mal humidade e
fertilização elevadas.
Em zonas de clima frio ou temperado, combina muito bem em misturas com
Poa pratensis e em zonas de clima quente, com Lollium perene.

Características:
Estabelecimento  Moderado
Crescimento  Moderado
Tolerância ao Pisoteio  Baixa
Tolerância ao Calor/Seca  Moderada
Tolerância à Sombra  Elevada
Tolerância ao Frio  Boa
Tolerância à Salinidade  Elevada
Necessidade Hídrica  Moderada
Necessidade de Manutenção  Moderada
Época de Sementeira  Primavera/Outono
Dose de Sementeira  15-25 g/m2

Poa pratensis L.

 Tolerante ao frio e ao calor
 Excelente para misturas
 Resistente a doenças
A Kentucky Bluegrass Brooklawn, é uma variedade de Poa pratensis, de
estabelecimento mais rápido, relativamente a outras variedades da sua espécie.
É muito persistente e possui rizomas agressivos, o que a torna uma excelente
opção para misturas de relvados, principalmente em campos desportivos.
Porque é que deve escolher Brooklawn?
 Muito produtiva e com boa tolerância ao desgaste.
 Resistente ao oídio, à ferrugem, à mancha de verão, ao strip smut, à
mancha de microdochium e à doença do fio vermelho.
 É a variedade mais bem classificada, da sua espécie a nível de densidade de
verão e possui uma boa densidade durante outono/inverno.
 Mantem a sua cor verde azulada durante o inverno.
 Suporta calores estivais e baixas condições de rega.
 É muito tolerante ao pisoteio, o que o torna ideal para campos
desportivos.

Características:
Estabelecimento  Moderado
Crescimento  Lento
Tolerância ao Pisoteio  Elevada
Tolerância ao Calor/Seca  Elevada
Tolerância à Sombra  Moderada
Tolerância ao Frio  Elevada
Tolerância à Salinidade  Moderada
Necessidade Hídrica  Moderada
Necessidade de Manutenção  Moderada
Época de Sementeira  Primavera/Outono
Dose de Sementeira  10-15 g/m2

Poa pratensis L.

 Autorregenerativa
 Ideal para misturas
 Tolerante ao desgaste
 Resistente à ferrugem
A Kentucky Bluegrass Evora, é uma variedade de Poa pratensis ideal para
misturas, principalmente com festuca alta.
Possui folhas média-largas de cor verde claro azulado, que misturadas com
festuca alta, dão ao seu relvado um aspeto homogéneo e uma elevada tolerância ao
calor, à seca e ao frio, obtendo assim o relvado ideal quer de inverno, quer de verão.
Tal como as festucas altas, a Poa pratensis Evora, contribui para o aumento da
tolerância ao degaste do seu relvado, devido aos seus fortes rizomas.
Consegue autorregenerar-se, mesmo quando o campo se encontra danificado e
é ainda muito tolerante à salinidade.
A Evora é também resistente à ferrugem foliar e à doença do fio vermelho.

Características:
Estabelecimento  Lento
Crescimento  Lento
Tolerância ao Pisoteio  Elevada
Tolerância ao Calor/Seca  Elevada
Tolerância à Sombra  Moderada
Tolerância ao Frio  Elevada
Tolerância à Salinidade  Moderada
Necessidade Hídrica  Moderada
Necessidade de Manutenção  Moderada
Época de Sementeira  Primavera/Outono
Dose de Sementeira  10-15 g/m2

Lolium perenne L

 Resistente ao frio
 Resistente ao pisoteio
 Resistente a muitas doenças
 Resistente a danos invernais
O Raygrass Inglês Pearl Green é um lolium perene excelente para relvados
muito escuros, onde a qualidade, o brilho e a resistência ao pisoteio são desejadas.
Funciona muito bem em misturas, tanto com festucas, como com outros
azevéns, proporcionando uma série de resistências ao seu relvado, como é o caso de
doenças, temperaturas frias e danos invernais.
O Pearl Green foi desenvolvido para suportar a pressão extra no relvado, sendo
por isso altamente resistente ao pisoteio.
Destaca-se pela sua resistência a um elevado número de doenças, destacandose: a mancha de microduchium, a doença do fio vermelho, o dólar spot, a ferrugem
foliar e a rhizoctonioze.
Deve ser semeado em solos férteis, de pH neutro, durante as estações mais
frias do ano. Em estações mais quentes deverá semear doses extras de Pearl Green.

Características:
Estabelecimento  Muito Rápido
Crescimento  Moderado
Tolerância ao Pisoteio  Excelente
Tolerância ao Calor/Seca  Baixa
Tolerância à Sombra  Baixa
Tolerância ao Frio  Excelente
Tolerância à Salinidade  Moderada
Necessidade Hídrica  Moderada
Necessidade de Manutenção  Moderada
Época de Sementeira  Primavera/Outono
Dose de Sementeira  35-50 g/m2

Lolium perenne L

 Resistente ao frio
 Resistente ao pisoteio
 Resistente a muitas doenças
O Raygrass Inglês Tavin é um dos mais recentes lolium perenes, criado com o
objetivo de fornecer ao seu relvado uma cor escura brilhante e uma excecional
resistência ao pisoteio.
É excelente para misturas, quer com festucas, quer com outros azevéns, a fim
de aumentar a qualidade do seu relvado.
Devido à sua elevada resistência ao pisoteio, o Tavin foi concebido, não só para
jardins, como também para campos desportivos.
O Raygrass Tavin é ainda resistente a baixas temperaturas a muitas doenças,
incluindo: rhizoctonioze, doença do fio vermelho, pythium blight, snow molds e
antracnose.
O Tavin deve ser semeado em solos férteis, de pH neutro, durante as estações
mais frias do ano. Em estações mais quentes deverá semear doses extras de Tavin.

Características:
Estabelecimento  Muito Rápido
Crescimento  Moderado
Tolerância ao Pisoteio  Excelente
Tolerância ao Calor/Seca  Baixa
Tolerância à Sombra  Baixa
Tolerância ao Frio  Excelente
Tolerância à Salinidade  Moderada
Necessidade Hídrica  Moderada
Necessidade de Manutenção  Moderada
Época de Sementeira  Primavera/Outono
Dose de Sementeira  35-50 g/m2

Pennisetum clandestinum Kochest.

 Para zoas tropicais
 Tolerante ao pisoteio
 Resistente ao calor
O Kikuyu é uma gramínea de climas quentes que se multiplica por rizomas
vigorosos, formando um relvado denso e forte, com folhas de textura média (com
cerca de 2 mm) e cor verde clara.
Adapta-se bem a solos húmidos, de textura média e elevada fertilidade.
O Kiuyo prefere zonas elevadas tropicais, não tolerando zonas baixas, de
elevada humidade ambiental.
É muito tolerante à seca e aguenta bem fortes calores durante o Verão,
salinidade no terreno e pisoteio intenso.
De inverno, perde cor mais lentamente e em menor escala que as outras
espécies de climas quentes.
O Kikuyu está especialmente recomendado para jardinagem pública ou
privada, nas costas mediterrâneas quentes e ilhas.

Características:
Estabelecimento  Lento
Crescimento  Lento
Tolerância ao Pisoteio  Excelente
Tolerância ao Calor  Excelente
Tolerância ao Seca  Elevada
Tolerância à Sombra  Moderada
Tolerância ao Frio  Baixa
Tolerância à Salinidade  Excelente
Necessidade Hídrica  Moderada
Necessidade de Manutenção  Moderada
Época de Sementeira  Primavera/Verão
Dose de Sementeira  5-15 g/m2

