
  Poa Pratensis 

QUALIDADES 
´s  5=Excelente, 4=Muito Bom, 3=Bom, 2=moderado, 1=fraco  

 Cortes baixos  Summer Patch 

 Tolerância à sombra  Dollar Spot 

 Baixa fertilidade  Leaf rust 

 Tolerância à seca  Leaf Spot 

 Densidade   Poa annua 

 Liberator empatou o 1º lugar, na qualidade do relvado, nos ensaios NTEP 1995-2000 
 Ideal para a produção de tapete, graças à malha formada pelo rizoma 
 Qualidade de performance comprovada, ao longo de mais de uma década, nos ensaios universi-

tários dos EUA/Canadá 
 Liberator produz um relvado de germinação rápida, verde escuro, denso e praticamente sem 

pragas e doenças. 

DESTAQUES NA PERFORMANCE 
TAPETE FORTEMENTE ENTRELAÇADO PERMITIN-
DO COLHEITA MAIS RÁPIDA: em rigorosos estudos 
de tracção, nas universidades do Nebraska e Mary-
land, a Liberator suportou 72lbs de tensão, classifi-
cando-se entre as duas melhores variedades. Algu-
mas variedades mais antigas romperam, a menos de 
28lbs de força aplicada. Na Universidade de Massa-
chusetts, foram obtidos  resultados semelhantes para 
a resistência e tracção. Para o produtor de tapete, 
isto significa uma colheita mais fácil e mais cedo. 
Para os campos desportivos traduz-se numa superfi-
cie mais firme, com menos danos. 
PRAGAS E DOENÇAS NÃO TÊM HIPÓTESES: Libe-
rator combate os danos provocados pelas doenças e 
insectos mais comuns, graças à resistência nela 
incorporada. Em ensaios universitários Norte-
americanos, a Liberator ficou bem classificada na 
resistência a Necrotic Ring Spot, Downy Mildew 
(mildio), Red Thread (Fio Vermelho), Microdochium 
Pink Snow Mold, Brown Patch, Spring Melting Out, 
Antracnose, Leaf rust, Stem rust, Dollar Spot, Stripe 
Smut e Summer Patch. Ficou em 1º lugar na resis-
tência ao bluegrass billbug. Melhor resistência, signifi-
ca menos quimicos e um relvado mais verde, ao lon-
go de todo o ano. 
GERMINAÇÃO RÁPIDA: Liberator germina rapida-
mente e de forma fiável, para rápida instalação. 

RESISTENTE À POA: a natureza agressiva de Libera-
tor exclui a Poa annua invasora. Ensaios universitários 
em New York, New Jersey e Massachussets, colocam a 
Liberator entre as melhores classificadas, no combate 
à Poa annua. 
RESISTENTE AO PISOTEIO: nos ensaios de pisoteio, 
em New Jersey, a Liberator classificou-se entre as 
variedades mais fortes e resistentes. Nos relvados 
desportivos, isto significa, mais relvados verdes e 
menos escalpes. 
SOL E SOMBRA: a Liberator é uma das poucas Poa 
pratensis premium, com excelente comportamento ao 
sol e à sombra. Em estudos com sombra, na Universi-
dade de Kentucky, a Liberator classificou-se entre as 
melhores variedades na performance à sombra. 
DIVERSIDADE GENETICA:  a Liberator teve origem 
como hibrido da Poa pratensis “Glade”. Ao contrário de 
outras Poa pratensis de elite, Liberator não contém 
Midnight, Limousine ou germoplasma americano. 
BOA EM MISTURA: a cor rica de Liberator comple-
menta qualquer variedade da Jacklin. Semear a 10-15 
g/m2, com outras Poa pratensis. Misturar 80% Libe-
rator com Lolium perenne, ou 20% Liberator com 
Festuca arundinacea. 


