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NECESSIDADE NUTRICIONAL DE GRAMAS BERMUDAS

As gramas necessitam de todos os macro (N, P, K, Ca, Mg e S) 
e micronutrientes (Fe, Mn, B, Cu, Zn e Mo) para o seu desenvolvimento
(GODOY; VILLAS BÔAS,2003).

A ordem de absorção e de nutrientes, Tifdwarf utilizada nos greens
foi: N > K > Ca > P > S > Mg> Fe > Zn > Mn > Cu > B. (SIGRA 2015)



RELAÇÃO NITROGÊNIO E POTÁSSIO E RESISTÊNCIA DO GRAMADO

Relação N:K 1:1 ou 1:1,5 pode favorecer:
• a resistência ao frio, seca e doenças. 

Incremento maior nos níveis de K:
• A predisposição a contrair doenças é muito 
menor e, portanto, o uso de fungicidas diminui.                                                                              

(TAPIA, 2003)



O FÓSFORO 

Sistema radicular bem desenvolvido (CHRISTIANS, 1998).

Resultados visíveis, estabelecimento de novos gramados (SARTAIN, 1998). 

Em gramados já formados, poucas respostas mesmo em solos com baixa 
disponibilidade de P (TURNER, 1993). 

No entanto, em gramados implantados em solos muito arenosos pode 
ocorrer deficiência (GODOY; VILLAS BÔAS, 2003).



O VERDE DAS FOLHAS DO GRAMADO

Solos naturais ricos em Fe (óxidos de ferro). 

Greens de campos de golfe é comum ocorrer 
deficiência, substratos arenosos, pobres em Fe 
(GODOY; VILLAS BÔAS, 2003)

O Ferro é indispensável para a formação do pigmento 
verde da Clorofila (MALAVOLTA 1989).

O Magnésio e Nitrogênio fazem parte da composição 
da molécula de clofofila.

O Enxofre ajuda a manter a cor verde sadia das folhas 
(MALAVOLTA 1989).
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FORTH PLANTIO



▪ NPK+ Aminoácidos + Extrato de algas marinhas + C orgânico

▪ Favorece o enraizamento

▪ Estabelecimento do gramado em um tempo menor

▪ Maior quantidade e profundidade de raízes



▪ 13-05-13 + micro nutrientes (Farelado)

▪ Fertilizante de manutenção de gramados.

▪ Utilizado em adubações a lanço

▪ Repõe os nutrientes exportados pelo excessivo número de cortes 



Alto teor de fósforo (na forma de fosfito) e potássio

Tem efeito antifúngico por induzir a planta  à formação de 

fitoalexinas (autodefesa)

Ação sistêmica e bidirecional

Melhora a resistência dos gramados(K)





Maxgreen Sports S1 – Liberação Convencional

▪ 30-00-05 + micro nutrientes

▪ Fertilizante para estimular a coloração verde e o 

aumento da massa foliar do gramado

Maxgreen Sports S2 – Liberação Convencional – Primavera-Verão

▪ 24-00-15 + micro nutrientes

▪ Fertilizante de manutenção para gramados esportivos

Maxgreen Sports S3 – Liberação Convencional – Outono-Inverno

▪ 15-00-28 + micro nutrientes

▪Fertilizante rico em Potássio, elemento importante para o 

gramado:

▪ Regula abertura e fechamento dos estômatos

▪ Aumenta a resistência a secas e baixas temperaturas 

▪ Aumento da resistência ao estress e aos patógenos

▪ Aumento da resistência ao pisoteio



Maxgreen Sports SR1 – Liberação Lenta – Primavera-Verão

▪ 22-05-22 

▪Fertilizante de manutenção utilizado na 

primavera-verão

Maxgreen Sports SR2 – Liberação Lenta – Primavera-Verão

▪ 18-06-18 + micro nutrientes

▪ Fertilizante de manutenção utilizado na 

primavera-verão

Maxgreen Sports SR3 – Liberação Lenta – Outono-Inverno

▪ 15-05-28 + micro nutrientes

▪ Fertilizante especial para outono-inverno



Maxgreen Foliar

▪ Fornecedor de Ferro, Magnésio e Enxofre

▪ Fertilizante especial para estimular a coloração verde 

sem aumentar o crescimento da grama

▪ 100% solúvel é aplicado via foliar

▪ A combinação de Fe + Mg + S, agem diretamente na 

clorofila e fotossíntese da planta, proporcionando ao 

gramado, um verde intenso entre 24 e 48hrs



Experimento – São Paulo Golf Club – Mini Campo - FELIPE ANTONIO SOUZA CUNHA (SIGRA 2015)
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NDVI - Índice de vegetação por 
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Sem Uréia Com Uréia

“NDVI determina a 
densidade de fitomassa
foliar fotossinteticamente
ativa por unidade de área 
(quanto maior este índice 
de vegetação, mais densa 
é a fitomassa verde” 
(CUNHA 2016)
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