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SOMBRA 
 

Tipo 

Mistura de espécies de relva, especialmente adaptadas a 
condições de sombra. 
 

Descrição 

Mistura para um relvado perfeito em áreas de sombra total ou 
parcial. Adequado a áreas de uso moderado, possui um excelente 
aspeto estético. Relvado de crescimento moderado. 
 

Aplicações 

Desenvolvida para sementeira de relvados domésticos em locais 
com sombra parcial.   
 

Composição da mistura 

55% Festuca rubra 

20% Lolium perenne 
15% Poa trivialis  

10% Deschampsia caespitosa  
 

Características 

� Bom aspecto estético. 
� Crescimento moderado. 
� Conveniente para terrenos húmidos e frios. 
� Altura de corte: até 25 mm 
 
As nossas sementes têm características acima das normas oficiais: 
10% mais germinação e 10 vezes menos ervas daninhas. 
 

 Impurezas Germinação 

Espécies 
Norma 
CEE 

Qualidade 
TOP 

Norma CEE 
Qualidade 
TOP 

Lolium perenne 1,5% 0,2% 80% 90% 

Festuca rubra 1,5% 0,2% 75% 85% 

 

Dose de sementeira 

De 35 a 50 g/m2 na instalação de um relvado novo ou de 20 a 35 
g/m2 em ressementeira, para criar um relvado mais denso 
(overseeding).  
 

Preparação do solo 

Trabalhar o solo até cerca e 25 cm de profundidade, retirando 
todas as pedras, ervas e raízes existentes. Incorporar matéria 
orgânica e o fertilizante completo para instalação de relvados. 
Ancinhar e nivelar o terreno com um rolo antes de espalhar a 
semente. 
 

Tecnologias 

Todas as sementes presentes em Boskseed passam pelo 
tratamento ENERGY PROCESS. 

 

ENERGY PROCESS 

É uma nova tecnologia aplicada às sementes que permite uma 
rápida e eficiente instalação do relvado. Permite: 
- Uma instalação rápida e homogénea do relvado 
- Uma maior resistência ao stress e a doenças 
- Uma renovação mais rápida do relvado 
- Uma relva de qualidade mais densa e mais saudável 
- Um relvado utilizável mais cedo 
 

 
 

 

Indicações sobre a sementeira 

Semear na Primavera (Março a Junho) ou no Outono (Setembro a 
Outubro). Se necessitar semear em época menos favorável, 
utilizar produtos especiais de proteção da semente. Misturar as 
sementes antes da sua aplicação. Semear por lanço em duas 
passagens cruzadas. 
Na periferia do relvado fazer uma sementeira mais densa, fazendo 
um pequeno rego e colocando lá mais semente. Cobrir muito 
ligeiramente a semente, utilizando as costas de um ancinho e 
passe com um rolo, para as colocar em contato directo com o 
solo. 
 

Manutenção do relvado 
Manter a humidade constante no período de germinação e nos 
primeiros dias de crescimento da relva. Cortar a primeira vez a 
relva quando esta atingir os 10-12 cm (corte-a com 6-7 cm de 
altura) e passar com um rolo. Os cortes seguintes poderão ser 
mais baixos, até 25 mm. Fertilizar adequadamente com produtos 
especificamente desenvolvidos para relvados. 
 

Armazenamento 

Conservar as sementes na embalagem original, em local fresco e 
seco, entre 5 a 25 ºC, ao abrigo de luz intensa e diferenças 
acentuadas de temperatura. Proteger de possíveis danos à 
embalagem, chuvas, ventos, elevadas temperaturas.  
 
Embalagens disponíveis 

Saqueta de 750 g e saco de 3 kg. 
 

 

 

 

Semente

Bio-estimulante

Protecção fungicida

Peliculante


