
 

Cynodon Dactilon TRANSCONTINENTAL 
 
Desenvolvida pela Pure Seed Testing, na Carolina do Norte, a Transcontinental representa 
uma nova geração com melhor qualidade, cor e performance. Com tolerância melhorada 
ao frio, para melhor sobrevivência ao Inverno, a Transcontinental permite obter relvados 
de qualidade e com boas performances, quer em condições de calor e humidade, quer em 
climas mais frescos e temperados. 
 

·  Tees, Fairways e Roughs de campos de golfe ·   relvados desportivos/parques ·  
relvados residenciais e comerciais ·  áreas extensas ·  bermas ·  controle de erosão 
 
Hábitos de Crescimento e Características  
- Testada como PST-R69C 
- Crescimento agressivo, prostrado e alastrante 
- Densa e uniforme com cor verde muito escuro/folha de largura fina 
- Sistema radicular profundo com rizomas agressivos 
- Boa performance em vários tipos de solo, com pH compreendido entre 5.5-8.0 
 
Características a Nível de Performance /  Adaptabilidade 
- Performances excepcionais nas categorias-chave, tais como, qualidade do relvado, cor, 

densidade, textura e tolerância ao frio, nos ensaios de bermuda NTEP 1997-2001  
- Melhor sobrevivência ao Inverno, comparativamente a outras bermudas de semente 
- Recuperação rápida após o Inverno 
- Excelentes performances em condições de calor e humidade/para todas as regiões de 

adaptação da bermuda 
- Requer muito pouca água / excelente tolerância à seca. 
- Muito boa tolerância ao pisoteio, recuperando-se rapidamente. 
- Tolerância à salinidade moderadamente boa 
- Adaptada ao sol 
- Moderadamente aberta para ressementeiras de Outono 
 
Instalação e Manutenção 
- Dose recomendada: 10-15 g/m2; semente revestida 20-25 g/m2 
- Semear entre a Primavera e meio do Verão. Não se recomenda sementeiras no Outono 
- Manter a cama de sementeira húmida durante a germinação e instalação do relvado. 
- Com temperaturas óptimas de solo (18 e 26ºC), a germinação dá-se em 10-14 dias. 

Não semear com temperaturas inferiores a 15.5 ºC. O relvado deverá estar instalado 
em 8 semanas. 

- Recomenda-se o primeiro corte quando a relva atingir os 2.5 cm. 
 
Manutenção  
- Para melhores resultados, aplicar cada mês de crescimento, 2.5 a 5 g/m2 de N. 
- Durante a estação de crescimento recomenda-se regas profundas e infrequentes  
- Altura de corte recomendada: 1 a 3.8 cm (3/8 a 1.5") 
- Para relvados de qualidade, recomenda-se renovação, arejamentos e topdressings, 

durante toda a estação de crescimento. Em zonas com Invernos frios, renovar no 
Verão. Conceder tempo suficiente para a recuperação antes das temperaturas 
baixarem. 



- Para obter uma cor no Inverno, fazer overseed em Setembro/inicio do Outono, com 
variedades de Lolium perenne melhoradas, a 50-75 g/m2 

-  


