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Esboço de hoje

• Certificação Conceitos

• Certificação Tecnologia

• TifGreen Família Cultivars
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Certificação
•A certificação é um processo formal pelo qual uma 

terceira parte dá garantia escrita de que um produto, 

processo ou serviço cumpre determinados critérios 

estabelecidos.

Os produtos podem ser certificadas em duas formas                         Os produtos podem ser certificadas em duas formas                         

1. Certificação do Processo pelo qual o processo de 

produção satisfaz certas normas estabelecidas

2.  Certificação do produto final é o local onde o 

produto é avaliado para determinar se ele atende aos 

padrões estabelecidos.
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Gramado Certificação e Inspecção é Original

– Normalmente, uma cultura perene

• Problemas persistem

– Sementes e propagação vegetativa
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Por que é importante Certificação Gramado

Características únicas 

de cada espécie, 

cultivars

•Tolerância a doenças

•Insetos não-preferência•Insetos não-preferência

•Folha A tolerância ao frio

•Tolerância à sombra
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Por que é Importante Certificação Gramado

Características únicas 

de cada espécie, 

cultivars

•Tonalidade da cor da

•Transição da primavera•Transição da primavera

•A qualidade da água

•Tolerância traffic

•Roçadeira de altura
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Efeitos de Certificação Gramado

Customer
•Accurate identidade 

cultivar sem offtypes

•Confiança 
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Vantagens da Certificação Gramado

Produtor

– Educação e 
formação

Longevidade dos      – Longevidade dos      
campos de produção

– Marketing

• Valor

• Acrescentado
maior da imagem
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ITGAP
International Gramado

Genética Programa de Garantia

9



1

• 12 countries

• Spain, Portugal, Italy, 
South Africa, Taiwan, 
Thailand, China, 

• 12 varieties

• Tifway, Tifsport, 
TifEagle, Tifdwarf, SI 1, 
SI 2000, SI Supreme, 

ITGAP
International Gramado

Genética Programa de Garantia

Thailand, China, 
Mexico, Panama, Brazil, 
Argentina, Dominican 
Republic

• 19 Producers

• 28 Farms

SI 2000, SI Supreme, 
Seadwarf, Celebration, 
Platinum, Miniverde, 
JaMur

10



1

ITGAP
International Gramado

Genética Programa de Garantia
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ITGAP
International Gramado

Genética Programa de Garantia
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Ggramado Importância da Certificação

• Não-certificadas esmeralda Zoysia torna-se 

verde 2-3 semanas mais tarde do que certified 

Emerald

• Há muitas versões de muitos Tifway 419, que • Há muitas versões de muitos Tifway 419, que 

é o correto? 

• Variedades que têm potencial para produzir 

sementes podem contaminar os campos

• Necessita de participação terceira parte
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Difíceis de corrigir erros com 

gramíneas perenes 
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Certificação Gramado

•Processo

•Pedigree documentação

•Normas de produção do 

campo

•Produto final•Produto final

•As inspecções de campo

•Engorda replicado

•DNA
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Pedigree Documentação
Base de certificação
Registro do que é suposto ser no campo, mas não verifica o 
que realmente está no campo.
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Fundação
Registrado

Certified

Certificado
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Padrões de 

Certificação

ITGAP 

•História de Campo

•Isolamento

•Contaminantes•Contaminantes

•Equipamento
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Produção ITGAP Normas Campo

• Land não correm risco de 
inundação

• inspeção de plantas pré-
Isolamento

• Fundação de plantas para 

As espécies
consideradas
contaminantes

– Sp Cynodon• Fundação de plantas para 
arborização

• Duas expansões
terra fumigada

• 5 span ano de vida

• <3 contaminantes / ha

• Lavar o equipamento não 
dedicado

• Inspeção Anual

– Sp Cynodon

– Sp Paspalum 

– Sp Zoysia

– Sp Stenotaphrym

– Sp Buchloe

– Sp Pennisetum

– Sp Eremochloa
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ITGAP

Gramado Certification

Processo

•Pedigree

•Documentação

•normas de produção 

do campo

Produto final

•As inspecções de 

campo

•engorda replicado

•DNA

25



Campo de Inspeção

Detecção de contaminação

• Quando

• Que
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Cronometragem

• Pré-instalação

– Endógeno gramíneas perenes

– Questões abiótico

• Maduro sod

• Cultivares fairway, campo atlético e da paisagem• Cultivares fairway, campo atlético e da paisagem

• Roçadeira 3-5 dias      taxa de crescimento da folha

– cultivares Verdes

• Roçada 10 dias e 21-28 dias

• Pós-Colheita rebrota

• rebrota 30-70%
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Cronometragem
Melhor tempo – temporada

• Zoysia início da primavera - inflorescências, cor da 

folhagem

• Triplóide primavera verão meados bermuda cedo

inflorescências, cor da folha de quedainflorescências, cor da folha de queda

• Comum bermuda meados da Primavera através 

queda – Inflorescências

• Inflorescências Centipede meados do verão, cor da 

folhagem

• Seashore Paspalum inflorescências meados do 

verão, cor da folhagem 30



Detecção de contaminação
•Active o crescimento, as ervas daninhas mínimo

•Gerenciar para os chefes de sementes
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Detecção de contaminação

Procurando não-
uniformidade

• Inflorescências

• Estolões

• Folhagem• Folhagem
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• Picture of plant

Morfológicas Características
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Inflorescências Terminologia

Spike: se a semente está diretamente ligado à 

haste principalhaste principal

Cacho: se há curto-tronco entre os ramos e as 

sementes.
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Inflorescências

Zoysia Seashore paspalum Cynodon Zoysia

Centipede

Seashore paspalum

Cynodon 2N, 3N
Cynodon 

3N, 4N, 5N, 6N
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Inflorescências

Cor

• Espiga / raceme: amarelo, 

verde-escuro púrpura

• Anteras: amarelo, roxo, branco

• Estigma: roxo, branca, creme• Estigma: roxo, branca, creme
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Inflorescências

•Pólen

•Tamanho

•Freqüência
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Inflorescências

• Pólen
– Sim: Paspalum litoral, zoysia, 

bermudgrass 2N, 4N, 6N

– Não: bermuda 3N, 5N

– Tifway, Tifdwarf, TifEagle: não

– Comemoração, em comum: sim

• Freqüência
Bermudagrass

4N, 5N, 6N> 3N
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Estolões

• A taxa de crescimento, comprimento do 

internódio

• Entrenós e nó de cor

• Bainha de folhas: ângulo da folha• Bainha de folhas: ângulo da folha
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Estolões

Cor

• Bermuda

verde, roxo, vermelho

• Zoysia

roxo, verde

• Seashore Paspalum

tons de roxo
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Estolões
cor entrenós e nó
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Folhagem

• Crescimento

• Cor

• Folha de largura 

textura à relação 

do comprimentodo comprimento

• Orientação

• Herbicida resposta, 

MSMA, triazina

• Orvalho
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Folhagem

Largura da folha a relação do 

comprimento
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Folhagem: Orvalho

• Sim: Bermuda

Existe uma grande 

variação entre 

cultivares bermudacultivares bermuda

• Não ou limitado: 

Zoysia, Seashore 

Paspalum, Centipede
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Hora do dia

• Orvalho

– ao nascer do

• Cor da folha

– Caminhar com sol 

nas costas

– Meio-dia é 

geralmente melhor 

com sol brilhante

• Crescimento da folha

– Caminhada em 

direção ao sol
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Replicado Engorda
• As amostras em comparação com padrões conhecidos

• Eliminar a variabilidade ambiental entre amostra e padrão

• Caro: tempo e dinheiro

• Dificuldade com os clientes internacionais,
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Replicado Engorda
Verificação de Certificação
• Amostra de 5 por 2,5 ha uma primeira por 2,5 ha depois

• plantas exemplo questionável

• Compare com o conhecido padrão

• Avaliar a variação

Identificação Offtype

• Amostra suspeita plantas

• Compare com o conhecido padrão

• Avaliar a variação
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Análise de DNA
Resultados (bandas de DNA) são específicos para um 

laboratório

Acasobandas de DNA não são correlacionados às 

características morfológicas e fisiológicas

Não foi demonstrado para ser mais preciso do que a avaliação 

visualvisual
x a       a
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Análise de DNA

• Eficaz para a confirmação de que genótipos diferentes são 

diferentes

• Possível Tifway separado, Tifgreen (família), Patriot

• Não é possível separar os membros da família Tifgreen 

TifEagle, Tifdwarf, Champion, e outros mutantes.

x a       a
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Fumigação

O brometo de metilo

– Período de espera

• Outros fumigantes 

menos eficaz, metam menos eficaz, metam 

sódio, basamid, 

cloropicrina, etc.

– Lona vs nao lona

– Período de espera
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Basamid
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Basamid 
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Padrões de Crescimento de 

Contaminação
A natureza não 

produz 

normalmente 

linhas retas.

53



54



Mutações no Cultivares Tifgreen Família 

Bermuda
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Cultivares Phytogenesis dos Verdes

Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis

Tifgreen 328 

Tifdwarf Tifdwarf 

Quality Dwarf  Iron Horse  Pee Dee 102 Tifton Dwarf

Classic Dwarf  PF 11   Jones    Australian 328

Champion Ms Supreme  Miniverde Floradwarf TifEagle
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Mutação:   alteração da seqüência de nucleotídeos de 

uma célula que altera o código genético do DNA.
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Ecótipos existentes podem sobreviver e infestar um verde novo,

mas isso não é uma questão de mutação ultradwarf.
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Todas são questões de gestão.

Nenhum são questões mutação.
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Depois de dez anos de experiência com 

Ultradwarf Verdes

Não há dados que sugiramque greens ultradwarf

desenvolverá mutante patches como Tifdwarf.
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Mas….

• Encontramos 
offtypes em Tifdwarf 
e ultradwarf campos 
de produção 

• E estas são 
consideradas o consideradas o 
resultado de 
eventos de mutação 
individual e / ou 
subseqüente 
contaminação
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Tifgreen Família

Características

Tifgreen 328 Tifdwarf Ultradwarf
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Tifgreen 328

Tifdwarf verde Ultradwarf

0.5” / internode
Tifdwarf

0.9””/internode

Tifdwarf

Rápido

crescimento lateral

Lento

crescimento lateral

Ultradwarf
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Tifgreen 328

Tifdwarf

Produção do campo

25 milímetros> altura 

de corte

Rápido TifdwarfRápido

crescimento lateral

Lento

crescimento lateral

Ultradwarf
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SUMMARYTodos os membros da família Tifgreen parecem ter maior 

potencial de mutações do que outras variedades.

Tifdwarf e mutações Tifgeen resultar em offtype e questões 

contanimation gramado em fazendas e campos de golfe.

Ultradwarf mutações não parecem ser um 

problema em campos de golfe.

Sumário
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problema em campos de golfe.



A RESPOSTA

•Grower Diligence

•Certificação genética
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Earl Elsner

jearlelsner@earthlink.net
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