
BARRISTER 
 Poa pratensis 
 

Porquê Barrister? 

 Variedade Top nos ensaios NTEP 

 Excelente cor verde-escura 

 Excelente variedade em qualquer região geográfica 

 Textura de folha fina 

 Elevada densidade ao longo do ano 

 Boa resistência a doenças 

 Excelente tolerância a baixa altura de corte 

 Ideal para a produção de tapete. 
 
CARACTERÍSTICAS DA PLANTA 
A Barrister apresenta uma cor verde muito escuro e forma um relvado denso. Excelente 
tolerância a cortes baixos e bonita cor no Inverno, tornando-a na escolha ideal para Fairways e 
relvados desportivos. Elevada resistência a doenças e características de baixa manutenção 
fazem com que a Barrister seja uma variedade muito indicada para relvados residenciais. A 
Barrister é excelente para a produção de tapete, em estreme ou em misturas. 
 
INSTRUÇÕES PARA SEMENTEIRA E MANUTENÇÃO 
 DOSE DE SEMENTEIRA: 

◦ Ressementeiras de relvados já existentes: 10g/m2 
◦ Tees: 10-15 g/m2 
◦ Fairways: 10-15 g/m2 
◦ Relvados, parques e outros: 10-15g/m2 
◦ Produção de tapete: 100-150 kg/m2  

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

germinação. Sob condições ideais, a germinação deverá ocorrer ao fim de 10 a 12 dias 
e deverá estar completa ao fim de 21 dias. O relvado deverá estar instalado ao fim de 
35 dias. 
 

 FERTILIZAÇÃO: para óptimos resultados, aplicar 2.5 a 3.5 g N/m2 por aplicação, 
durante a época de crescimento. As doses podem variar de acordo com a localização 
geográfica e preferências agronómicas. 
 

 ALTURA DE CORTE: ½ a2 ½ polegadas (12.7 a 63.5 mm), dependendo do tipo de 
utilização. O ideal será manter a altura de corte entre 1 a 2 polegadas (25 a 50mm). 
Não remover mais do que 1/3 da altura total da planta em cada corte. 
 

 REGA: após a instalação, recomenda-se um programa de regas profundas, de forma a 
promover a profundidade nas raízes. Regar de acordo com as necessidades da planta e 
zona geográfica.  
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