
 
 
 

 

CD4 
Cynodon dactylon 
 
A Bermuda CD4 produz relvados de elevada qualidade, para utilização em fairways , tees e 
roughs de campos de golfe, campos desportivos, parques, parques infantis e relvados. Os 
avanços genéticos desta bermuda, permitem desfrutar de um bonito relvado em zonas 
climáticas tropicais e sub-tropicais de todo o mundo, incluindo zonas climáticas de transição, e 
em regiões secas do sul ou regiões áridas do sudeste da Europa. 
 

Características 
 

 Extraordinária tolerância à seca 

 Menos exigente em água do que outras variedades 

 Cor verde escuro 

 Boa recuperação dos “divots” 

 Textura de folha fina-média 

 Maior densidade foliar 

 Excelente retenção de cor no outono 

 Elevada qualidade geral do relvado 
 

Instalação e Manutenção 
A melhor época para sementeira (dependendo da zona climática) é o fim da Primavera / início 

de Verão. A temperatura do solo deverá ser superior a 18C, sendo o óptimo entre os 24 a 

27C.  Sementeiras de Bermuda antes do dia 1 de Junho, em zonas de transição, pode 
aumentar a concorrência da Poa annua. Para uma sementeira bem sucedida, a dose deverá 
rondar os 100-150Kg/ha, em novas sementeiras e, para “overseeding”, serão necessários 50 
Kg/ha. Para maximizar resultados, a semente deve manter um bom contacto com o solo, 
especialmente em “overseeding”. Em zonas com peladas, deverá ser usada a dose mais alta. 
 

Sementeira 
 A CD4 deve ser semeada quando as temperaturas do solo estão, de forma consistente, acima 

dos 18C. Para melhores resultados, antes de semear, deve-se fazer uma análise de solos e 
seguir as recomendações de fertilização. Ter o cuidado de não cobrir demasiado a semente; o 
recomendado será não cobrir a semente com mais de 6mm de terra. Após a sementeira, 
manter a cama de sementeira húmida durante cerca de 1 a 2 semanas; a germinação deverá 
ocorrer ao fim de 10 dias. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Germinação e instalação 
Manter a cama de sementeira húmida, para melhorar a germinação. Em condições ideais, a 
germinação ocorre ao fim de 10 a 14 dias e deverá estar completa ao fim de 18 dias. O relvado 
deverá estar instalado ao fim de 30-60 dias (dependendo da época de sementeira). 
 

Rega  
Deve ser mantido um programa de regas durante  1 a 2 semanas após a sementeira de forma a 
garantir uma boa germinação. Após a instalação, deve-se dar preferência a regas profundas e 
frequentes, mas não tão frequentes como durante o período de instalação. 
 

Fertilização 
Durante a época de crescimento, o relvado necessita de 50 a 75 kg/ha de N (azoto) por mês. 
Com uma fertilização adequada, o relvado mantém-se denso e saudável e está mais bem 
preparado para o Inverno. 
 

Corte 
O primeiro corte deverá ser dado ao fim de 3 semanas após a sementeira. Recomenda-se não 
eliminar mais do que 1/3 da folha, em cada corte. A altura mínima de corte é de 13mm e a 
altura de corte recomendada é de 2cm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuído por: 
Produzido por: 


