
Festuca arundinacea 

Stonewall, representa os avanços na obtenção de Festucas arundinaceas da melhor qualidade, 
verde escuras e resistentes a doenças. Foi seleccionada pela sua resistência ao                 
“Brown patch” (Rhizoctonia solanii). A qualidade do coberto vegetal, a resistência a doenças e 
a sua durabilidade, tornam a Stonewall na escolha perfeita para relvados domésticos, campos 
desportivos, parques e roughs de campos de golfe. 
 

DESTAQUES: 
 Suporta bem o calor e a humidade da Zona de Transição  
 Seleccionada pela sua cor verde escuro 
 Excelente recuperação na Primavera 
 Variedade com performances comprovadas em Ohio, Maryland e New Jersey 
 Sistema radicular profundo, para uma melhor tolerância à seca 

 
CARACTERISTICAS DA PERFORMANCE: 

 Excelente resistência ao Brown Patch (Rhizoctonia solanii), 3º lugar na Carolina do 
Norte (relatório NTEP 04 -5) 

 Classificada em 20º lugar, na categoria de cor genetica (NTEP 03-1) 
 Excelente instalação, mesmo em condições de pisoteio (NTEP 03 - 1) 
 Excelentes classificações de qualidade, na Região de Montanha (NTEP 03-1) 
 3º lugar nas medições da altura do coberto vegetal  (NTEP 03 - 1) 
 Colocada entre as 25% melhores, na qualidade, em Auburn, AL (NTEP 04 -5) 
 Colocada entre as 15% melhores, na qualidade, em Urbana, Il (NTEP 04 -5) 
 Colocada entre as 25% melhores, na qualidade, em St. Louis, MO (NTEP 04 -5) 
 Colocada entre as 25% melhores, na qualidade, em College Park, (NTEP 04-5) 
 8º lugar na clasiificação da qualidade em Brookings, SD (NTEP 04-5) 
 10º lugar na classificação da qualidade em Madison, WI (NTEP 04-5) 

 
DESENVOLVIMENTO: 
O bloco de reprodução da Stonewall foi plantado em Junho 1998. Consiste em 42 
linhas - 13 das melhores linhas do bloco policruzado 96-8012, plantado no ensaio de 
1996 em Enon, Ohio e 29 das melhores linhas do mesmo policruzado , plantado no 
ensaio de 1996 em PoolesVille, Maryland. Com as plantas daí provenientes, foi planta-
do um bloco de 4200 plantas. Na Primavera de 1999, foram removidas 1470 plantas, 
antes da antese, por fraca resistência à ferrugem, cor da folha, textura da folha e bai-
xa produção de semente. Antes da antese foram removidas outras 270 plantas. As res-
tantes 2460 plantas foram colhidas como semente de propagação em Julho de 1999.  
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