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Recomendações Técnicas iniciais para Plantio e Manutenção de Zeon Zoysia 

 

Zeon Zoysia 

 

Esta grama não apenas produz uma das mais finas e resistentes superfícies 

gramadas, como também é considerada pela maioria como a mais bela de todas as 

gramas cultivadas. A Zeon proporciona uma superfície aveludada, mesmo em 

condições de relevo acidentado. 

Trata-se de uma gramínea com crescimento lento onde o seu 

estabelecimento, após o plantio, leva alguns dias a mais do que as outras gramas, 

sendo assim de extrema importância que durante este período que leva em torno de 

30 dias, as irrigações sejam frequentes, desde o início do plantio. 

Quando falamos em frequência de irrigação durante o período de 

enraizamento, falamos em irrigações leves, porém com intervalos pequenos entre 

uma e outra. Este manejo permite que se mantenha uma boa umidade nos primeiros 

5 (cinco) cm do solo, até o total enraizamento da grama. 

Após o estabelecimento, as necessidades de irrigação passam a ser menores, 

tendo em vista o seu sistema de enraizamento bem desenvolvido, chegando a 

grandes profundidades do perfil do solo. 

 

  
 

1- Plantios Recentes 

 
1.1 - Aplicação das placas:  
 
Após o preparo do solo e nivelamento superficial, onde eliminamos pontos com a 
possibilidade de acúmulo de água, aplicamos as placas comprimindo uma as outras, 
de forma a não termos espaço entre as placas. Esta situação, além de dificultar a 
proliferação de ervas daninhas nas junções das placas, ajuda a manter a umidade 
nas extremidades das placas, diminuindo a sua desidratação. Fazer a compactação 
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das placas após o plantio e da irrigação, ajuda a garantir e acelerar o pegamento das 
placas.  
 
1.2 - Irrigação:  
 
Com o objetivo de mantermos o vigor das placas e diminuirmos o máximo possível a 
desidratação da grama, recomendamos que a irrigação seja iniciada durante o início 
do plantio, as placas já instaladas, devem receber irrigação generosa para manterem 
o seu vigor e acelerar o processo de enraizamento.  
Este processo de manter a umidade superficial, durante os primeiros trinta 
dias, é de vital importância para o rápido estabelecimento do gramado e 
sucesso do mesmo. Média de uma lâmina d água de 12 mm/dia (12 litros/m²), 
dividida em duas a três vezes ao dia.  
Um stress hídrico no início do plantio pode comprometer o seu pegamento e 
consequentemente o sucesso do gramado.  
 

 Para plantios feitos no outono inverno: sugerimos irrigação nos seguintes 
horários: das 05 até às 07 da manhã e ou das 13 até às 15 horas.  

 Para plantios feitos na primavera verão: sugerimos irrigação generosa, 
dividida em 3 vezes ao dia. 

 
1.3 - Condução do gramado até o pegamento: 

 
Além das recomendações de irrigações frequentes, sugerimos para aqueles que 
costumam fazer coberturas com solo orgânico, logo após o plantio, que o faça com 
material de boa procedência e suave, de forma a se manter as pontas das folhas, 
acima da cobertura do solo orgânico. Para alguma regularização de nivelamento do 
solo, após o plantio, recomendamos a utilização de areia lavada, de boa 
procedência.  
 
1.4 - Poda do Gramado 

 
A primeira poda após o plantio da Zeon, normalmente ocorre após os trinta dias, 
porém recomendamos sempre o uso de máquinas que permitam uma regulagem de 
altura para promover um corte uniforme, pegando sempre na ponta das folhas. Só 
usar roçadeira costal onde a outra não entra, ou seja, canto de muro, encostas e 
etc.  

 
Obs. Nunca cortar mais do que 30% da área foliar da grama.  
 
A Lâmina da máquina de corte deve estar afiada de forma a promover um corte 
uniforme da ponta da folha, evitando o cisalhamento da ponta da folha, que causa 
uma rápida desidratação da ponta da folha e uma aparência desagradável do 
gramado.  Em áreas sujeitas a sombreamento, manter altura de corte entre 3 e 5 cm. 
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 Em plantios feitos no outono inverno: sugerimos uma análise visual antes da 
poda. Dependendo da temperatura e dos dias com pouca luz solar, a primeira 
poda pode ser deixada para fazer após 60 dias ou mais. 
 

 Em plantios feitos na primavera verão: após análise visual, a primeira poda  
normalmente ocorre após 30 dias e sempre deve obedecer a regra: Nunca 
cortar mais do que 30% da área foliar da grama. 
 

 Em áreas sujeitas a sombreamento, manter altura de corte entre 3 e 5 cm, 
independente das estações. 

 
2- Gramados já estabelecidos 

 

2.1 - Irrigação 

 

Em gramados já estabelecidos alguns pontos devem ser observados antes de se 

irrigar. 

 

 Fazer uma inspeção visual em toda a área. Áreas sujeitas a sombreamento e 

que ainda estejam úmidas, não precisam de irrigações frequentes. As 

irrigações deverão apenas ser feitas quando a área estiver seca e se notar 

que as folhas apresentam desidratação (começam a ficar enroladas). 

 Se a estação do ano for primavera ou verão: poderão ser feitas irrigações a 

qualquer hora do dia ou da noite. 

 Se a estação do ano for Outono ou inverno: quando necessárias, as irrigações 

deverão ser feitas somente no início da manhã, de forma que as folhas não 

passem toda a noite molhadas, pois um longo período de folhas molhadas 

pode favorecer a aparição de doenças fúngicas. 

 

2.2 - Poda do gramado 

 Utilizar roçadeira com regulagem de altura e com lâminas bem afiadas, 

promovendo um corte uniforme. Só utilizar roçadeira costal onde a máquina 

com regulagem de altura não entrar. 
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 Em áreas sujeitas ao sombreamento, manter a altura da grama sempre com 3 

a 5 cm. A grama precisará de massa foliar para realização da fotossíntese nos 

períodos de menos incidência de luz solar. 

 Em áreas a pleno sol, nunca cortar mais do que 30% da área foliar da grama. 

 Retirar a palha da grama, após a roçada. 

 

2.3 - Adubação 

 

 No período outono inverno não há recomendação de aplicação de fertilizantes 

nitrogenados nos gramados. No período primavera verão a adubação deve 

ser feita com fertilizantes composto NPK na concentração 20-10-20, na 

dosagem de 30 gramas por metro quadrado. A aplicação deve ser feita de 

forma mais homogênea possível. Em grandes áreas, utilizar uma adubadeira 

manual. Logo após a aplicação do adubo, fazer uma irrigação generosa, para 

dissolver o fertilizante e evitar uma possível fito toxidez. 

 Recomendamos neste período fazer duas adubações: uma no início da 

primavera (setembro ou outubro) e outra até o meado do verão (meados de 

fevereiro). 

 

2.4 - Ataques de doenças fúngicas: 

 

       A espécie Zoyzia, (gramas Esmeralda e Zeon) tem grande suscetibilidade ao 

fungo Rhizoctonia Solani, e quando há a ocorrência de determinadas situações que 

contribuem para o ataque deste fungo, a doença se manifesta, causando danos ao 

gramado. 

 

       As condições favoráveis para o aparecimento da Rhizoctonia são: 

 

1 – Planta susceptível (Zoyzia) 

2 – Temperaturas baixas (inverno). 

3 – Nitrogênio em excesso. 

4 – Umidade alta (irrigação, chuva ou excesso de orvalho). 

5 – Sombreamento. 

 

       Trata-se de uma doença que costuma ocorrer em gramas Zoyzias, durante o 

período de outono/inverno, sendo mais ou menos severa, quando há a ocorrência de 

duas ou mais condições, como já salientamos. 

        A irrigação deve ser realizada de preferência durante a madrugada ou em 

pleno sol (meio dia), para evitar que a planta fique com mais de 14 horas de umidade 

nas folhas, aumentando assim a ocorrência desta doença.  
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Ataque causado pelo excesso de umidade devido à irrigação em horários que 

acabam prolongando o período de umidade na folha.   

 

     
 

Quando a doença se instala no gramado o primeiro sintoma verificado é a 

formação de anéis ou manchas de formato oval / circular de cor marrom  com a 

borda avermelhada, com aspecto queimado. Em ataques severos todo o gramado 

ficará comprometido. 

             

Principais Orientações: 

 Diminuir a irrigação. 

 Fazer o manejo curativo com o produto Amistar, conforme recomendações 

abaixo: 

o Como controle preventivo, podemos fazer duas aplicações com o 

fungicida Amistar, uma no final do verão e outra no outono e 

interromper as adubações com Nitrogênio a partir do final do verão.  

o  Para o combate da doença após a sua instalação, sugerimos fazer 

três pulverizações, com intervalo de 15 dias, com o fungicida 

Amistar, com doses curativas (40 gramas/20 litros d’água/400 m²), 

em área total. 

  Mudar o horário de irrigação para acontecer durante o inicio do dia (05 ou 

06 horas da manhã). 

 Para os anos sequentes fazer aplicações preventivas de fungicida na 

entrada do outono (final de março / começo de abril). 

  Fazer irrigação com Lâmina maior de água (10 mm) com intervalos 

maiores, durante o inverno. 

  Fazer análise visual para decidir pela necessidade de irrigação ou não. 
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 Ajustar a irrigação para que aconteça de forma uniforme e em horários 

mais apropriados no outono/inverno. 

 

2.5 - Podas nas árvores 

 

 Fazer podas localizadas para permitir a entrada de luz solar no 

gramado. 

 

2.6 - Preparo de pequenos taludes com plantio da Zeon 

 

 Erradicar daninhas. 

 Preparar irrigação generosa 

 Preparar o solo eliminando as camadas compactadas. 

 Nas cabeceiras dos taludes, utilizar plantas do projeto paisagístico e 

apenas plantar grama nos dois metros acima do solo. 

 Nas áreas planas, utilizar calcário e fósforo, incorporando-os no substrato. 

 Não utilizar areia ou se utilizar, apenas uma camada superficial. 

 Utilizar algum pré- emergente (Herbadox ou Dual Gold por exemplo). 

        

2.7 - Controle de pragas 

 

 Quando ocorrer incidência de infestação de ervas daninhas no gramado, 

fazer a extração manual, logo no início, para evitar a disseminação. 

 Em caso de infestações mais severas, consultar um engenheiro agrônomo 

para obter orientações. 

 

 

GREEN GRASS – GRAMA DE QUALIDADE O ANO TODO! 
 


