
 
 

QUALIDADES 
’s  5 = excelente, 4 =muito bom, 3 = bom, 2 = moderado, 1 = fraco 

 Tolerância a baixa manutenção  Tolerância à seca 
 Resistência a insectos e doenças  Tolerância ao pisoteio 
 Vigor da semente e fiabilidade da germinação  Resistência à geada 
 Capacidade de reter cor no inverno  Tolerância à sombra 

 
A Sunfire bahiagrass (paspalum notatum) tem se destacado como uma boa espécie para relvados de baixa 
manutenção, em zonas de clima quente. Tem sido amplamente usada em relvados, bermas de estrada, roughs, 
zonas de conservação da natureza, bem como pastagens e forragens em zonas de clima quente, espalhadas por todo 
o mundo. 
A Sunfire bahiagrass é usada em relvados,  em regiões de clima quente, especialmente ao longo das zonas costeiras. 
As suas excelentes características tornaram-na popular em relvados. A Sunfire consegue produzir um relvado 
duradouro. 
 
VANTAGENS 
A Sunfire alastra-se por meio de rizomas e estolhos curtos e fortes. Tem um aspecto erecto e folhoso. O sistema 
radicular da Sunfire é profundo e extenso, tornando-a tolerante á seca, mesmo em solos arenosos costeiros. Em 
situações de seca extrema, a Sunfire fica castanha, da cor do saco de papel, mas recupera imediatamente assim que 
houver humidade suficiente. 
A Sunfire tolera o pisoteio e recupera rapidamente. Mantém a sua cor verde durante mais tempo, ao longo do 
Inverno, comparativamente a outras espécies de clima quente. A Sunfire possui alguma tolerância à sombra. É 
resistente à maioria dos insectos e doenças. 
 
A instalação da Sunfire é facilmente conseguida por sementeira mecânica. As jovens plantas e o sistema radicular 
devem estar completamente desenvolvidos, antes de se utilizar o relvado. Temperaturas quentes favoráveis e rega 
ou chuva suficiente ajudam a uma instalação mais rápida. 
Nas zonas mais a Sul, a semente de Sunfire pode ser semeada praticamente em qualquer altura do ano. Pode ser 
semeada desde o inicio da Primavera até meados de Agosto, dependendo de quanto mais a Norte estivermos. A 
sementeira pode ser feita usando um semeador, um distribuidor centrífugo ou, para áreas mais pequenas, um 
distribuidor manual. 

 
A dose de sementeira depende do tipo de utilização. Doses mais elevadas podem ajudar a acelerar o tempo da 
instalação. Para relvados, a dose de sementeira sugerida é de 35 a 37.5 g/m2. Para bermas de estrada e roughs, 20-
25 g/m2 serão suficientes para uma instalação aceitável. Para pastagens, a dose de sementeira é cerca de 56 a 66 
Kg/ha.  
 
MANUTENÇÃO 
A Sunfire aguenta pouca a nenhuma rega, fertilização ou pesticidas. Para melhores resultados, um relvado Sunfire 
deve ser mantido a 3” (7.6cm). A Sunfire responde bem a fertilizantes azotados. Relvados de Sunfire com elevados 
níveis de fertilização requerem cortes mais frequentes. A cor é afectada se não for fertilizado. Consultar primeiro os 
rótulos antes de aplicar qualquer herbicida, pois a bahiagrass responde aos herbicidas, de uma forma diferente da 
bermuda.  
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