
 GUARDIAN—21 
FESTUCA ARUNDINACEA 

A Guardian - 21 é uma nova variedade de Festuca arundinacea, semi-anã, com grande adaptabili-
dade e que  forma relvados de excelente qualidade. Com bons resultados nos ensaios NTEP, apre-
senta uma cor verde escura, densidade média e textura de folha fina média. Depois de instalada, 
forma relvados muito densos, resistentes e duradouros. A Guardian –21 apresenta excelente tole-
rância ao calor e á seca, com uma excelente performance em situações de stress de Verão.  

CARACTERÍSTICAS 
 Textura mais fina e mais densa - atractiva e funcional. 
 Boa adaptabilidade a diferentes temperaturas (podendo ser usada em todo o país)  e a diferentes 

tipos de solo ( tolera ph compreendido entre 4.7 e 8.5). 
 Boa resistência ao “Brown Patch “ (Rhizoctonia) e ao “Gray Snow Mold”(Typhula incarnata). 
 Muito boa tolerância ao calor e à seca - persistente. 
 Cor verde escura - atractiva e mistura bem com outras Festucas arundinacea e  com 5-10% Poa 

pratensis. 
 Níveis de endófito moderado para resistência aos insectos. 
 Utilização: relvados, roughs de campos de golfe, parques e campos desportivos e outras zonas 

de baixa manutenção 

VANTAGENS 
 Excelente performance ao sol ou à sombra - versátil 
 Pouco crescimento - requer menos cortes, sendo adequada a zonas de menor manutenção. 
 Elevada tolerância ao desgaste - ideal para zonas com muito pisoteio 
 Muito resistente à rizoctonia. 

INSTALAÇÃO 
 Época ideal para sementeira: inicio a meados da Primavera (boa) ou fim do Verão-início do 

Outono (a melhor altura) 
 Germinação: 7-12 dias. A cama de sementeira deve ser mantida húmida  até completa instala-

ção. 
 Dose de sementeira: 35-50 g/m2 
 Em condições normais, requer 15-25 g/m2 de N 
 A melhor fertilização é a de Outono, recomendando-se a utilização de um fertilizante equilibra-

do NPK 
 A fertilização e a rega excessiva devem ser evitadas nos meses mais quentes de Verão 
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