
PINNACLE II 

                      Lolium perenne 
 

 

 

Porquê Pinnacle II? 

 A melhor sob stress de intenso pisoteio  

 Cor genética superior 

 Excelente densidade do relvado 

 Textura de folha fina 

 Rápida recuperação primaveril 

 A melhor cor no Inverno 

 Boa resistência a doenças 

 Variedade muito versátil 
 
CARACTERÍSTICAS DA PLANTA 
A Pinnacle II é uma variedade de Lolium perenne de elevada qualidade, verde-escuro e 
resistente a doenças. Apresenta uma folha muito fina, produzindo um relvado muito denso. A 
Pinnacle II apresenta uma performance extraordinária sob condições de baixa, média e 
elevada manutenção. A rápida germinação e instalação tornam a Pinnacle II numa excelente 
escolha para ressementeiras e instalação de novos relvados. 

 
INSTRUÇÕES DE SEMENTEIRA E MANUTENÇÃO 
 DOSE DE SEMENTEIRA 

◦ Fairways: 335 a 450 kg/ha 
◦ Greens: 150 a 195 g/m2 
◦ Tees: ressemear com cerca de 75 a 100 g/m2 
◦ Ressementeiras de Inverno: 450 a 900 kg/ha ou 50 a 100g/m2 
◦ Relvados e outros: 25 a 75 g/m2 

 
 GERMINAÇÃO E INSTALAÇÃO: manter a cama de sementeira húmida para favorecer a 

germinação. Em condições ideais, a germinação deve ocorrer ao fim de 3 a 7 dias e 
deverá estar completa, ao fim de 15 dias. O relvado deverá estar bem instalado ao fim 
de 21 dias. 
 

 FERTILIZAÇÃO: para óptimos resultados, aplicar 2.5 a 3.5 g/m2 de N por aplicação, 
durante a época de crescimento. Necessita de 15 a 30 g/m2 de N, por ano. A dose de 
fertilizante pode variar consoante a estação de crescimento e a utilização do relvado. 
 

 ALTURA DE CORTE: melhor performance a 1 ou 2 polegadas (25 a 50 mm) de altura. 
Tolera uma altura de corte até ½ polegada (12.5mm), em condições de elevada 
manutenção. Não remover mais do que 1/3 da altura total da planta por corte. 
 

 REGA: após a instalação, recomenda-se um programa de regas profundas de forma a 
promover um enraizamento mais profundo. Regar de acordo com as necessidades da 
planta e com a sua área geográfica. 
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