
BARVADO 
Festuca Arundinacea 

 
CARACT ERÍSTICAS  
A Festuca arundinacea Barvado foi seleccionada pela sua resistência ao “Brown Patch”, 
apresentando o código “EBP” (Enhanced Brown Patch). Foi criada a partir de plantas 
que sobreviveram a uma epidemia de “Brown patch”. A Barvado combina esta 
resistência ao Brown Patch com uma excelente qualidade de relvado. Barvado é uma 
variedade verde-escura e está bem classificada nos ensaios NTEP. É uma variedade 
semi- anã, com textura de folha média. A Barvado também apresenta elevado nível de 
endófito, conferindo-lhe melhor resistência a doenças e a insectos. A Barvado é uma 
variedade de rápida germinação e instalação. 
Barvado é especialmente indicada para a produção de tapete, campos de golfe e 
campos desportivos.  
 
Porquê a Barvado? 

 Excelentes classificações nos ensaios NTEP 

 Elevada tolerância ao “ Brown Patch” 

 Rápida regeneração após o Inverno 

 Boa tolerância ao pisoteio 

 Cor verde muito escuro 

 Variedade semi-anã 

 Tolerante à seca 

 Elevado nível de endófito 

 
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DOSE DE SEMENTEIRA 
 “Overseeding”: 20-25 g/m

2
 

 Roughs: 35-50 g/m
2
 

 Relvados, parques e outras zonas: 35-50 g/m
2
 

 Produção de tapete: 340-680 kg/ha 
 
GERMINAÇÃO E INSTALAÇÃO: manter a cama de sementeira húmida, para favorecer a germinação. Em 
condições ideais, a germinação deve começar ao fim de 7 a 14 dias, estando completa ao fim de 21 dias. 
Deverá estar completamente instalada ao fim de 30 dias 
 
CORTE: 1 a 3 polegadas (25 a 75 mm), dependendo do tipo de utilização. O ideal será manter a altura de 
corte entre 1½ a 2½ polegadas (35 a 65 mm). Não remover mais do que 1/3 à altura total da planta, em 
cada corte. 
 
REGA: após a instalação, recomenda-se um programa de regas profundas para melhorar a profundidade 
das raízes. Regar de acordo com as necessidades da planta e a sua área geográfica. 
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