Odlingsanvisning
av NutriFibre

För produktion av högkvalitativt ensilage
För bästa resultat bör vallar med NutriFibre hanteras på ett

Allt för att bidra till en hög foderavkastning. Denna

nedan om hur fälten ska förberedas, vilken marktyp som passar

behöver för att få ut det mesta och bästa av ditt NutriFibre-gräs.

annat sätt än t.ex. engelskt rajgräs. Därför ger vi anvisningar

bäst, tips om optimal gödsling samt korrekta skördemetoder.

odlingsanvisning av Nutrifibre innehåller all information du

1. Krav gällande fälten
Ogrästryck

Välj ett fält med ett lågt ogrästryck eller
använd en falsk såbädd

Markstruktur

Luckra vid behov upp djupare jordlager
om rötterna ska kunna gå på djupet

Såbädd

Förbered en fast och fin såbädd
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2. Rekommendationer vid sådd
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Period för sådd

April-maj

Marktemperatur

Över 12 ºC

Utsädesmängd

45–50 kg/ha

Sådjup

0,5–1,5 cm

Radavstånd

Mindre än 8 cm

3. Skötsel efter sådd
Etableringstiden

NutriFibre växer långsamt i början eftersom
den först skapar ett djupgående rotsystem,
vilket ger en utmärkt tålighet mot torka.

Skötsel efter sådd (1) Bekämpa örtogräs när gräset är högre än
5 cm.
Skötsel efter sådd (2) Sprid inte ut slam eller stallgödsel mellan
sådd och 1:a skörden.
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Första skörden
efter sådd

Den första skörden efter etablering bör göras
innan gräset är 15 cm högt.

Skötsel på hösten

För optimal övervintring bör stubbhöjden på
gräset vara 9-10 cm.

4. Gödsling per skörd och hektar*

GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG

Kväve (N)

90 kg**

Fosfor (P)

13 kg

Kalium (K)

80 kg

Magnesium (Mg)

6–17 kg

Kalkningsbehov
(CaO)

128 kg per år
* Den exakta mängden varierar efter skördenivå
och jordtyp. För en optimal gödselplan behövs en
uppdaterad markkartering.
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** GreenSpirit•NutriFibre kan vid tillval innehålla klöver.
Om så är fallet, rekommenderas en lägre kvävegiva efter
första skörden.

5. Avkastning*
Avkastning första
året

2–12 ton TS/ha

Avkastning från andra året och framåt

Upp till 18 ton TS/ha
* Beroende på skötselintensitet och väderförutsättningar
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6. Rekommendationer gällande skörd
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Tidpunkt för skörd

3000–3500 kg TS/ha

Stubbhöjd

Över 8 cm

Skördeintervall

4–5 veckor

Torktid på fältet

NutriFibre har en kortare torktid än engelskt
rajgräs. Slå fält med NutriFibre sist och börja
köra in dem först.

Vid packning
av ensilaget

Torrsubstans bör vara under 30–35 % för att
undvika mögelbildning

Tillsatsmedel

Använd tillsatsmedel (inokulanter) för optimal
konservering
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