
AVALANCHE 
Poa pratensis 

 ( Nu Destiny , nos EUA) 
 

VANTAGENS  
5 *= excelente , 4*= muito boa; 3* =Boa; 2*=moderada, 1*=fraca 

 
***** Baixa Altura de Corte ***** Summer Patch 

**** Tolerância à Sombra ***** Dollar Spot 

***** Baixa Fertilidade **** Leaf Rust  

***** Tolerância ao Calor **** Leaf Spot 

***** Densidade do Relvado ***** Poa annua 
 

 “Procura a melhor variedade?” Avalanche classificada em primeiro lugar na 
qualidade, nos ensaios NTEP2002-2006 

 Rápida, germinação vigorosa e performance super-premium, mesmo na Zona de 
Transição 

 Performance da qualidade comprovada em anos de ensaios universitários e em relvados 
de todo o mundo 

 Avalanche eleva as Poa pratensis a um nível totalmente novo 
 

DESTAQUES NA PERFORMANCE 

O QUE LEVA UMA VARIEDADE AO 
PRIMEIRO LUGAR?: A Avalanche 
apresenta excelente resistência a doenças, em 
especial cold-summer patch, sendo a mais 
resistente em ensaios realizados na América do 
Norte. Avalanche também apresenta a melhor 
qualificação no que respeita a resistência a  
“Necrotic Ring Spot”, “Leaf Spot”, Red 
Thread”, Microdochium Pink Snow Mold”, 
“Brown Patch”, “Spring Melting Out”, 
antractnose, “Stem Rust”, “Dollar Spot” e “Strip 
smut”.  Está em 1º lugar (ex aequo), na 
resistência a “Bluegrass BillBug”. Melhor 
resistência, significa menos químicos e um 
relvado mais verde, ao longo de todo o ano. 
 
DENSIDADE: Avalanche produz um relvado 
forte, denso e verde-escuro, que naturalmente 
exclui as infestantes. 
 
FIRMEZA: o sistema de rizomas subterrâneo 
vigoroso de Avalanche, aguenta melhor o 
pisoteio e desgaste. Testes de desgaste e 
pisoteio efectuados na University of 
Massachusetts, colocam a Avalanche entre as 
melhores variedades na resistência a desportos 
de elevado desgaste. Nos campos desportivos, 
isto significa relvado mais verde e uniformes.  
RÁPIDA GERMINAÇÃO: boa germinação 
para rápida instalação. 
 
INIMIGO NATURAL DA POA: a natureza 
agressiva de Avalanche impede a instalação de 
Poa annua. Ensaios universitários em Nova 

Iorque, New Jersey e Massachusetts, mostram 
que a Avalanche está entre as melhores Poa 
pratensis no combate á Poa annua. 
 
ADAPTABILIDADE: é uma das poucas Poa 
pratensis que se adapta a quase todos os climas 
cool-season. (Nos EUA é a que melhor se 
adapta a zonas de transição) Excelente 
comportamento, desde fairways com baixa 
altura de corte a relvados de baixa manutenção. 
 
FOLHA FINA: está entre as três variedades 
com a folha mais fina, da Jacklin Seeds. 
 
SOL E SOMBRA: excelente à sombra e ao Sol. 
Num estudo com sombra, na University of 
Kentucky, a Avalanche estava entre as melhores 
variedades. 
 
BOA EM MISTURA: a sua cor rica, 
complementa todas as variedades da Jacklin. 
Semear a 10-15g/m2, com outras Poa pratensis. 
Misturar com 20% Lolium perenne ou 80% 
Festuca arundinacea. 
 
 

 


