Sementes de

RELVA
• Misturas especificas

para todos os tipos de usos
Para cada caso temos a fórmula ideal Rocalba

• Sementes de primeiro nível

de uso exclusivo para relvado
Variedades seleccionadas para se adaptarem
aos diferentes climas e necessidades

• Embalada num formato atraente,

utilizável como caixa de sementeira
Cortar e semear, tão fácil

Uma
relva
de
luxo!

Mistura de sementes para relva
RELVADO
RESEMENTEIRA

RELVADO
TODO USO

UNIVERSAL é uma mistura ideal para
repovoação de zonas estragadas e áreas de
relva com pouca densidade de plantas.
- Esta mistura caracteriza-se por um crescimento
e implantação, no terreno, muito rápido a fim de
interferir pouco com os trabalhos de corte e com
o uso da relva.
- Produz um relvado muito estético, denso e de
cor verde-escuro.
- Muito rústica, boa resistência ao pisoteio.
- Boa resistência ao calor do verão.
- Altura de corte: 30 mm ou mais.

TAPISVERD é uma mistura de fácil manutenção,
idealizada para áreas recreativas, jardins residenciais, parques, zonas verdes, etc.
- Com os componentes desta mistura obtém-se, rapidamente, um tapete denso e pouco exigente em
manutenção.
- Adaptado ao pisoteio frequente.
- Cor verde-escura intensa e aspecto fino.
- Rápida instalação e boa adaptação a diferentes tipos
de solo.
- Altura de corte: 40 mm ou mais.

Doses de sementeira: 25 g/m
2
Doses de resementeira: 45 g/m
2

Doses de sementeira: 25 g/m .
2

Ref.: SCFP 7310 001K

Ref.: SCFP 7300 001K

RELVADO
RECREATIVO

RELVADO
ESTÉTICO
RELAX é uma mistura sem Raygrass
que forma uma relva fina e estética, muito
preenchida e de pouco crescimento, que
permite cortes a baixa altura.
- Ideal para zonas de pisoteio suave.
- Folha muito fina.
- Boa tolerância à sombra.
- Crescimento moderado.
- Altura de corte: 20 mm.
Doses de sementeira: 25 g/m
Ref.: SCFP 7330 001K

2

Doses de sementeira: 25 g/m .
Ref.: SCFP 7340 001K
2

RELVADO
SOL
OASIS é uma mistura muito adequada para
condições de clima moderado onde se procura
resistência à seca, ao calor do verão e ao frio
do inverno.
- Os componentes têm tolerância a uma
salinidade moderada.
- Forma um relvado denso, muito compacto e
muito resistente ao arranque devido à sua
estrutura radicular.
- Necessidade de rega moderada.
- Tolerância à sombra.
- Apta para qualquer tipo de pisoteio.
- Altura de corte: 40 mm ou mais.
Doses de sementeira: 28 g/m2
Ref.: SCFP 7360 001K

RELVADO
ORNAMENTAL
PISCIVERD é uma mistura ideal para
jardins ornamentais, relva muito fina e
estética, muito agradável e suave ao toque.
- Forma um tapete muito denso.
- Crescimento moderado e pouco exigente
em corte.
- Tolerância à sombra.
- Bom aspecto e cor no inverno. Excelente
comportamento estival.
- Altura de corte: 30-40 mm.
Doses de sementeira: 25 g/m
Ref.: SCFP 7430 001K

ESPORTIVA é uma mistura equilibrada e resistente ao pisoteio, ideal para zonas desportivas e de
recreio, assim como jardins familiares em que o
pisoteio é frequente.
- Relva muito resistente e ao mesmo tempo fina e de
excelente qualidade estética.
- Chega a formar um tapete muito denso.
- Resiste bem a condições de calor assim como ao frio
do inverno.
- Permite um corte curto.
- Altura de corte: 25-40 mm.
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RELVADO
COSTA
MEDITERRÁNEA é uma mistura com Cynodon
(grama fina) indicada especialmente para zonas
quentes do litoral.
- Resiste bem a altas temperaturas estivais e salinidade moderada.
- Forma um relvado fino e estético de crescimento
moderado.
- Mistura com boa rusticidade, que tem baixas
necessidades de rega no verão.
- Altura de corte: 30 mm.
Doses de sementeira: 25 g/m
Ref.: SCFP 7420 001K
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RELVADO
SOMBRA
OMBRAVERD é uma mistura ideal para zonas
sombrias onde, habitualmente, é problemática a
implantação de relva.
- Fácil implantação no terreno.
- Forma um relvado de aspecto fino e com boa densidade de folhas que suporta cortes curtos.
- Crescimento moderado, pelo que exige cortes
pouco frequentes.
- Cuidar da rega em tempo quente.
- Permite um pisoteio moderado.
- Altura de corte: 30 mm.
Doses de sementeira: 25 g/m
Ref.: SCFP 7450 001K
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RELVADO
JAPONÊS

RELVADO
RESISTENTE
SPORTVERD é uma mistura extremamente
resistente a qualquer tipo de pisoteio.
Indicada especialmente para zonas verdes
de baixa manutenção
- Excelente aspecto estético durante todo o ano.
Coloração verde-escura.
- Boa adaptação a condições de moderada
salinidade em água ou solo.
- Muito tolerante tanto à seca e ao calor como
aos frios invernais.
- Altura de corte: 40 mm.
Doses de sementeira: 40 g/m
Ref.: SCFP 7460 001K

2

IKEBANA é uma mistura de relva e sementes
de flores variadas de tipo decorativo que formam
um prado de colorido agradável.
- Adequado para rochas e zonas cantoneiras de jardim
que precisam de pouca manutenção.
- Devido à sua composição tem boa resistência
à seca.
- Não se recomenda o corte durante o desenvolvimento das espécies florais para que se realce todo
o seu ciclo.
- A Relva Japonesa faz a sua regeneração
no ano seguinte.
Doses de sementeira: 25 g/m
Ref.: SCFP 7470 001K

2

RELVADO
FUTEBOL

RELVADO
FORTE

MATCH é uma mistura de relva ideal para
a realização de zonas ornamentais e recreativas onde se prevê um pisoteio intensivo.
- Muito resistente e preenchido. Excelente
cor verde-escura ao longo de todo o ano.
- Tolera regas com água com um certo conteúdo
em sais. Necessidades hídricas moderadas.
- Bom comportamento frente a altas temperaturas.
- Boa capacidade de auto reparação após a
levantamento.
- Altura do corte: 40 mm.

DAKAR é uma mistura adaptada a zonas litorais
de clima mediterrâneo quente, conseguindo-se
um denso tapete de relva verde todo o ano.
- Por um lado, muito resistente ao stress hídrico e
às altas temperaturas, dando excelentes
resultados no verão.
- Por outro, as variedades da sua composição
conferem excelente cor verde durante o inverno.
- Excelente resistência ao pisoteio .
- Altura de corte: 40 mm.

Doses de sementeira: 28 g/m

2

Ref.: SCFP 7520 001K

Doses de sementeira: 28 g/m
Ref.: SCFP 7530 001K

2

RELVADO
DURO

RELVADO
RÁPIDO

GOBI é uma mistura concebida para zonas
muito quentes com condições difíceis em
termos de água e solo.
- Uma vez implantado constitui um relvado
muito vigoroso, denso e competitivo.
- Extraordinária resistência ao pisoteio.
- Tolera bem regas com águas salinas e de
má qualidade.
- Reservado a áreas com invernos suaves
dado que o Kikuyo gela a baixa temperaturas
e perde cor abaixo dos 4°C.
- Altura de corte: 25-40 mm.

SPEED é uma mistura de rápido crescimento e estabelecimento. Ideal para zonas ornamentais, desportivas,
resementeira e também para overseeding sobre
espécies da estação quente.
- Caracteriza-se por uma instalação muito rápida em
qualquer época.
- Mistura de variedades que se complementam quanto à
adaptação, resistência e crescimento.
- Forma um relvado muito vigoroso, denso e de cor
verde escuro.
- Altura de corte: 30-40 mm.

Doses de sementeira: 25 g/m
Ref.: SCFP 7540 001K
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Doses de sementeira: 25 g/m
2
Em resementeira: 40 g/m
2
Em overseeding: 60-70 g/m

2

Ref.: SCFP 7550 001K

RELVADO
SUSTENTÁVEL
ECOSISTEMA é uma mistura especialmente concebida para obter uma relva
respeitosa com o meio ambiente.
- Por um lado, contém micro trevo que proporciona uma fertilização nitrogenada de origem
natural.
- Por outro, as variedades de relva foram
seleccionadas pelas suas características de
consumo moderado em água.
- Forma um relvado denso, resistente e muito
tolerante ao pisoteio.
- Altura de corte: 40 mm.
Doses de sementeira: 40 g/m
Ref.: SCFP 7560 001K
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RELVADO
ESPECIAL
Embalagem apropriada
para Fórmulas personalizadas.
Composição e especificações da mistura
na etiqueta de identificação para o efeito.

CENTRAL:
C/ Barcelona,15, 3º.
17002 GIRONA
Tel 972 20 83 62
Fax 972 22 44 80
rocalba@rocalba.es
PORTUGAL
Tel 249 760 180
Fax 249 768 274
portugal@rocalba.es

www.rocalba.com

