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Dòng hạt cỏ Pensacola Bahia mang lại thảm cỏ, dày đặc , màu xanh lục, giúp hạn chế tình trạng xâm lấn của cỏ dại, sức đề
kháng tuyệt vời đối với sâu bệnh ( Cao hơn so với các dòng cỏ Bahia cùng loại ) và mức độ đòi hỏi ít chất dinh dưỡng trong
quá trình chăm bón
Pensacola Bahia có dạng lá dài, mỏng với bộ rễ rộng , rất sâu ( 2 – 3 m ), khả năng nảy mầm sinh trưởng nhanh chóng, mức độ
chịu va đập và phục hồi tốt,khả năng chịu hạn, chịu lạnh cao với bộ rễ rộng, sâu giúp tiết kiệm nhiều chi phí bảo dưỡng, chăm
sóc

Sử dụng cho nhiều mục đích : Cảnh quan gia đình, công trình thương mại, mái dốc taluy...

Tạo mái dốc taluy nhằm hạn chế , cải thiện tình trạng xói mòn đất
Cảnh quan , khu vui chơi sinh hoạt cho khuôn viên gia đình, trường học...
Các công trình thương mại, công viên, khu vui chơi công cộng....
Phủ xanh cho những khu vực có diện tích rộng lớn cũng như làm thức ăn cho gia súc, vật nuôi

Hạt giống cỏ Pensacola Bahia là 1 trong những lựa chọn hàng đầu cho những vùng đồi cát , và
ít đòi hỏi lượng nước tưới thường xuyên
Hạt giống thảm cỏ Pensacola Bahia thích nghi tốt với những vùng đất trồng thỗ nhưỡng có sự
thay đổi rõ rệt về thời tiết, nhiệt độ với khả năng chịu nhiệt độ hạn cực tốt ( phù hợp với điều
kiện nước ta ).
Hạt giống có thể sinh trưởng tốt với rất nhiều loại đất khác nhau : Đất sét, đất bùn lầy, đất sỏi,
đất cát, đất phèn....

Từ 5,5 - 7
Hạt cỏ Pensacola Bahia có thể sinh trưởng ở những khu vực đất trồng cần nhiều ánh nắng ( ít
nhất 6h chiếu nắng ),ít bóng râm , và có hệ thống thoát nước tốt

Khả năng chịu khô hạn tuyệt vời trên đất cát của dòng cỏ Pensacola Bahia giúp nó khác biệt
hơn nhiều so với những dòng cỏ trồng trên đất cát khác
Dòng cỏ có khả năng chịu hạn , chịu lạnh tuyệt vời. Mức độ chịu mài mòn, va đập tốt, với mức
độ phục hồi nhanh chóng nhờ bộ rễ sâu và rộng ( tối đa 2- 3 m ).
Đây là sự lựa chọn tuyệt vời cho những khu vực cần phủ xanh với diện tích rộng lớn hoặc sử
dụng cho các mái dốc taluy nhằm kiểm soát sự xói mòn
Đòi hỏi lượng phân bón và nước tưới không nhiều, hạn chế tối đa sự sinh trưởng của cỏ dại,
chống chịu sâu bệnh tốt, hạn chế tối đa chi phí bảo dưỡng
Mức độ đòi hỏi lượng ánh nắng mặt trời tương đối, với mức độ chịu bóng râm vừa phải
Dòng cỏ Pensacola Bahia có sức đề kháng tuyệt vời đối với sâu bệnh ( Cao hơn so với các
dòng cỏ Bahia cùng loại ) và mức độ đòi hỏi ít chất dinh dưỡng trong quá trình chăm bón.
Dòng cỏ Pensacola Bahia thích nghi với nhiều thổ nhưỡng cũng như điều kiện thời tiết khắc
nghiệt theo từng vùng miền trên thế giới.

Gieo mới

0,5 kg ( 1 lb ) : 20 - 25 m2
1 kg ( 2 lbs ) : 45 - 50 m2

Gieo dặm lại :

0,5 kg ( 1 lbs ) : 45 - 50 m2
1 kg ( 2 lbs ) : 80 - 100 m2

Tỷ lệ nảy mầm : từ 70 – 80 %.
Thời gian nảy mầm : 7 – 21 ngày ( điều kiện đất trồng tối ưu ).

Lần cắt đầu tiên được đề nghị khi sân cỏ đạt đến chiều cao khoảng 3 – 5 cm ( từ 45 – 60 ngày )
Thời gian cắt cỏ trung bình từ 7 – 10 ngày.

Khu vực hạt giống nên tưới cho khoảng 1-2h/lần và 2 lần/ ngày, những loại thỗ nhưỡng khác
nhau sẽ đòi hỏi lượng nước khác nhau.
Tuy nhiên trong quá trình hạt mới gieo thì cần đủ lượng nước để kích thích quá trình nẩy mầm
và phát triển
Pensacola Bahia không thích nghi tốt với vùng đất thiếu sắt, sân cỏ thường ngã sang màu vàng

Thảm cỏ sẽ bắt đầu phủ xanh từ 30-45 ngày tiếp theo
Đưa vào sử dụng sau thời gian 8 – 10 tuần ( điều kiện tối ưu )

