
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 á Seca  Leaf Spot 

 Densidade do Relvado  Poa annua 

 Rugby II é ideal para todo o tipo de relvados desportivos de uso intensivo 
 É ideal para qualquer tipo de relvado. Desde Fairways com baixa altura de corte 

a relvados de baixa manutenção. 
 Qualidade comprovada - há 10 anos consecutivos no “top– 10” em qualidade de 

relvado, nos ensaios universitários dos EUA/Canadá  
 Variedade de confiança usada por profissionais de manutenção de relvados em 

todo o mundo, pela sua excelente performance e consistência. 

PRINCIPAIS PERFORMANCES 
QUALQUER ALTURA DE CORTE: desde 
elevados a baixos níveis de manutenção, 
Rugby II é muito versátil. Em ensaios univer-
sitários, a Rugby apresentou as melhores per-
formances em:  oito locais usando cortes de 12 
a 25mm, 10 locais usando cortes de 39 a 
50mm e em quatro locais usando cortes supe-
riores a 50mm. 
 
FEITA PARA A SOMBRA: num ensaio de 
sombra intensa, na universidade de Maryland, 
a Rugby II comprovou a sua adaptação à 
sombra. É das variedades elite de Poa pratensis 
mais tolerantes à sombra. 
 
A SECA NÃO É PROBLEMA: segundo estu-
dos universitários, comparando com outras 
variedades de Poa pratensis, a Rugby II fica 
verde durante mais tempo sob condições de 
seca. O seu sistema radicular profundo e fisio-
logia avançada permitem uma resistência à 
dormência por seca. A Rugby II está entre as 
melhores variedades, sob condições sem rega. 
 
Nº1 NO COMBATE A DOENÇAS: nos testes 
americanos, a Rugby II ficou em primeiro 
lugar na resistência a Summer Patch 
(Magnaporthe poae), Stripe Mut (Ustilago strii-
formis), Pink Snow Mold (Microdochium Nivale) 
e ferrugem das folhas. 

GRANDE ADAPTABILIDADE: A Rugby II é 
uma das poucas Poas que se adapta pratica-
mente a qualquer situação. Nos ensaios univer-
sitários, apresentou excepcionais performances 
em Missouri, Massachusetts, Kentucky, Iowa, 
Illinois e Alberta 
 
EXCELENTE PERFORMANCE: A Rugby II 
apresenta uma cor verde escura intensa (7ª 
mais escura nos EUA), uma coloração de Inver-
no acima da média, textura de folha intermédia, 
baixa susceptibilidade a danos provocados por 
Inverno, excelente tolerância à geada e exce-
lente densidade ao longo de todas as estações 
do ano. A sua elevada densidade combate a 
invasão da Poa annua. 
 
RESISTÊNCIA AO PISOTEIO: A Rugby II 
resiste ao pisoteio de relvados desportivos. Na 
Universidade de Massachusetts, a Rugby II 
apresentou as melhores classificações na tole-
rância ao pisoteio provocado pelo torturante 
rolo de pisoteio. 
 
BOA EM MISTURAS: a sua cor intensa, benefi-
cia qualquer variedade da Jacklin. Semear a 10-
15 g/m2, com outras Poa pratensis. Misturar 
com Lolium perenne a 80% Rugby II, ou com 
Festuca arundinacea a 20% Rugby II. 


