
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
5 = Excelente, 4= Muito Bom, 3= Bom, 2= Moderado, 1= Fraco 

 Cortes Baixos  Summer Patch (Magnaporthe poae)  

 Tolerância à Sombra  Dollar Spot (Sclerotinia homoeocarpa) 

 Baixa Fertilidade  Ferrugem 

 Tolerância ao calor  Leaf Spot 

 Densidade do Relvado  Poa annua 

A variedade mais vendida de Poa pratensis da Jacklin Seed  

Considerada uma Variedade de confiança por profissionais de todo o mundo, 

pela sua excelente performance e elevada consistência  

Comprovadamente nos “top 10”, em ensaios nos EUA/Canada, há 10 anos 

seguidos 

Award é líder na era de “Poa pratensis de baixa manutenção” 

PRINCIPAIS PERFORMANCES 

A POA PRATENSIS DOS FAIRWAYS: A 

A Award é a Poa ideal para Fairways, capaz 

de suportar cortes baixos, na ordem dos 
12mm. Em testes americanos, classificou-se 
em 1º lugar, para alturas de corte inferiores a 
25mm. 

EXCELENTE DENSIDADE: A Award dá 

aquele aspecto de campo de golfe ao 

seu relvado, parque ou campo desportivo. 

A sua excelente cor verde escuro e densi-

dade ajudam a controlar o aparecimento 

de infestantes   

TODOS OS NÍVEIS DE MANUTENÇÃO:  
De alta a baixa manutenção, a Award adapta-
se a qualquer nível de manutenção. Em ensaios 
universitários , a Award classificou-se em 2º, 

para relvados sem rega e de baixa manuten-
ção.   

Nº1 DAS POA PRATENSIS: nos ensaios da 
NTEP, a Award classificou-se em 1º lugar nas 
categorias: tolerância a cortes baixos, densida-
de de Verão, cor no Outono, e qualidade do 
relvado, na região do Nordeste.  

GRANDE ADAPTABILIDADE: A Award é uma 
variedade com grande adaptabilidade, tendo 
sido semeada em mais de 50.000 hectares, em 
mais de 20 países. Pode acreditar que a Award 

vai adaptar-se às suas condições - desde o cli-
ma dos Alpes à mais quente das Zonas de tran-
sição.  

EXCELENTE PERFORMANCE: de acordo com 
resultados de testes imparciais, a Award apre-
senta dos melhores resultados, na densidade  e  
cobertura do solo na Primavera, cor e cobertura 

do solo no fim do Outono (Dezembro), tolerân-
cia ao pisoteio, persistência na zona de transi-
ção, tolerância à sombra, menor produção de 
sementes no relvado e levantamento de  tapete 
mais rápido (resistência à tracção) 
 

RESISTÊNCIA A DOENÇAS: A Award apre-
senta os melhores resultados na resistência ao 

“Pink Snow Mold”, “Summer Patch”, “Necrotic 
Ring Spot”, ferrugem e antracnose. A Award é 
uma das melhores variedades da Jacklin Seed 
em relação ao Dollar Spot. A sua elevada densi-
dade combate a instalação da Poa annua.    

BOA EM MISTURAS: a sua cor intensa, com-
plementa qualquer variedade da Jacklin. 
Semear a 10-15 g/m2, com outras Poa praten-
sis. Misturar com Lolium perenne a 80% 
Award, ou com Festuca arundinacea a 20% 
Award 


