A Grama Zoysia
Premium de Folhas Finas

monocotilédone

6 cm

Folha de Textura Fina

Agora no Brasil a grama que forma um gramado invejável!

GRAMA ZOYSIA

2 mm

A Zeon Zoysiagrass fornece a qualquer paisagem
um grande apelo visual - “The Wow factor”.
A Zeon é, motivo de inveja a outros gramados.
A Zeon não apenas produz uma das mais finas e
resistentes superfícies gramadas, como também é
considerada pela maioria a mais bela de todas as
gramas cultivadas de clima quente.

A Zeon foi desenvolvida com o propósito de
oferecer, tanto aos profissionais da indústria
da grama quanto aos paisagistas, uma grama
superior e de fácil manutenção. A Zeon produz
vigoroso sistema radicular, criando um gramado
extremamente denso e tolerante ao
sombreamento, que irá, naturalmente inibir a
proliferação de invasoras.

A Zeon tem se estabelecido como a preferência
número 1 para gramados residenciais de
qualidade premium. Isto ocorre devido a sua
baixa demanda por manutenção e fertilização. A
Zeon realmente traz fascínio ao gramado
(“Wow factor”).

. Excepcional tolerância ao sombreamento e à seca
.. Folhas com lâminas finas e postura vertical
. Vigorosa produção de raízes, estolões e rizomas
. Disponível apenas através de produtores licenciados

CARACTERÍSTICAS DA ZEON
Excepcional tolerância ao sombreamento e à seca
Folhas com lâminas finas e postura vertical
Coloração verde intensa, com excepcional “apelo visual”
Excelente retenção da cor no inverno
Estolões e comprimento de entrenós curtos
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VIGOR DA PLANTA DESENVOLVIDO
O extenso sistema radicular da Zeon, aliado a alta incidência de estolões e ao vigoroso crescimento dos
rizomas, produz uma grama densa e compacta que se recupera rapidamente de injurias
A qualidade da grama Zeon é muito superior, quando comparada as outras cultivares de zoysias nos testes
realizados no “National Zoysiagrass Tests”
Em testes controlados, feitos pelo “National Turfgrass Evoluation Program” (NTEP), a Zeon produziu
menos thatch (colchão) do que outras cultivares de Zoysia
A Zeon irá se estabelecer consistentemente em uma larga variedade de tipos de solo
A Zeon apresentou características genéticas superiores em repetidos ensaios de estresse em grama nos
Estados Unidos
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PRÁTICAS CULTURAIS
Quando mantida em altura de corte entre 2 e 5 cm, a Zeon causa a mesma sensação de uma grama bermuda.
Esta é, definitivamente, uma grama “para pés descalços”
No uso em fairways de campos de golfe, a Zeon pode ser mantida tão baixa quanto 3/8” de altura de corte
(0,95cm)
A Zeon pode ser facilmente mantida usando uma simples máquina de corte rotativa para jardins
Todos os herbicidas usados em outras cultivares de zoysia podem ser seguramente aplicados na Zeon Zoysia
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CERTIFICAÇÃO DE PUREZA E UNIFORMIDADE
A Zeon é licenciada no Brasil através do “The Turf Grass Group, Inc.” e “Bladerunner Inc.”
A Zeon é disponível apenas através de um grupo seleto de produtores licenciados
A Zeon é produzida e vendida sob rigorosas regras e diretrizes elaboradas para promover qualidade, pureza
e uniformidade contínuas
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CERTIFICAÇÃO
A certificação é o único método que assegura a pureza e a qualidade da variedadede escolhida
A Zeon pode apenas ser produzida e vendida como variedade de grama Cerificada e Licenciada, ao contrário
de outras variedades
Renomados técnicos da ITGAP (International Turfgrass Genetic Assurance Program) inspecionam os
campos de produção de Zeon regularmente, garantindo sua pureza e qualidade
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São Paulo
Fone: (12) 3905-3388
São José dos Campos-SP

Rio de Janeiro
Fone: (22) 2654-1333
Saquarema-RJ

Rio Grande do Sul
Fone: (51) 3662-8600
Santo Antônio da Patrulha-RS

comercial@greengrass.com.br
www.greengrass.com.br

Zeon Zoyzia é licenciada exclusivamente através da The Turf Grass Group, Inc. A propagação não é autorizada e estritamente proibida.

