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A Zeon Zoysia foi a grama escolhida
pelo PGA para formar o campo de golfe mais
importante do mundo na atualidade, ou seja,
o Campo de Golfe Olímpico, construído na
Barra da Tijuca – RJ, com projeto e execução
de um dos mais respeitados e talentosos
projetistas de campos de golfe do mundo o
Gil Hanse, onde o golfe retorna às
Olimpíadas depois de uma espera de 112
anos.



A grama Zeon Zoysia fornece a

qualquer paisagem um grande apelo visual.

Não apenas produz uma das mais finas

e resistentes superfícies, como também é

considerada 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 área onde foi construído o campo de

golfe apresenta algumas limitações, por

isso não seria qualquer tipo de grama, que

se alcançaria o sucesso do campo.

Características da área:

• Solo extremamente arenoso.

• Limitações de água.

• Área de proteção ambiental.

• Impossibilidade de se usar defensivos

químicos.



Em função do exposto acima,

buscou-se nas espécies disponíveis,

aquela que pudesse se adaptar a estas

limitações e ao mesmo tempo produzir

um gramado de excelente qualidade.

Nesta busca se chegou a Zeon

Zoysia, que desta forma pode ser

considerada como uma grama de

conceito “ecologicamente correta”, em

função das seguintes características:



1. Boa adaptação a vários tipos de solo,

inclusive na areia.

2. Baixa necessidade de irrigação.

3. Baixa necessidade de fertilização.

4. Inibe a proliferação de ervas

daninhas.

5. Baixa frequência de poda.

6. Apresenta uma das superfícies

gramadas mais resistentes.

7. Coloração verde intensa.



Conforme o campo ia sendo

“shapiado”, a Green Grass vinha atrás

plantando, uma parte em Sprigs, outras

em placas e outras em Big Rolls.



Colheita dos Big Rolls.



Plantio em Big Rolls.



Plantio em Big Rolls.



Plantio em Big Rolls.



Plantio em Big Rolls.



Colheita dos Sprigs.



Plantio em Sprigging.



Plantio em Sprigging.



Plantio em Sprigging.



Plantio em Placas.



Plantio em Placas.



Plantio dos Greens.



Plantio dos Greens.



Plantio dos Greens.



Plantio dos Greens.



Plantio dos Greens.



Greens em jogo



Fiscalização do PGA durante a obra



A Zeon foi plantada em todo o campo, 

com exceção dos greens, que foram 

plantados com a SeaDwarf. 
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GRAMA ATESTADA (GG – 2002)



GRAMAS:

NOVAS ZOYSIAS:

- Zeon – tees, faiways, roughts

- L1F – tees, fairways, Greens
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L1F:
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GRAMAS:

BERMUDAS:

- Tif Grand – escura, densa, corte baixo

-Tif Eagle – Única Estével em mais de     
20 anos



Tif Grand:
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Tif Eagle:
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Novas Variedades:
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