Manual de gestionare
a culturilor NutriFibre

Pentru producția de furaje însilozate de înaltă calitate

Pentru cele mai bune rezultate, terenurile NutriFibre ar trebui
să fie gestionate diferit față de terenurile obișnuite cu iarba

metodele de recoltare adecvate, contribuie la o producție
ridicată de furaje. Acest manual de gestionare a culturilor

perena raigras. Prin urmare, instrucțiunile de mai jos, referitoare NutriFibre vă oferă informațiile necesare pentru a obține cele
la pregătirea terenului, tipul de sol potrivit, fertilizarea optimă și

mai bune rezultate cu iarba NutriFibre.

1. Teren
Presiunea buruienilor

Alegeți un teren cu presiune scăzută a
buruienilor sau folosiți tehnica însămânțării
tardive

Structura solului

Aerați nivelurile adânci ale solului,
deoarece rădăcinile trebuie să pătrundă
adânc

Pat germinativ

Pregătiți un pat germinativ neted și ferm
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2. Însămânțare
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Perioada de
însămânțare

martie/aprilie și august/septembrie

Temperatura solului

>12C

*Rata de însămânțare

50-60 kg/ha

Adâncime de
însămânțare

0,5 – 1,5 cm 0,5 - 1 см

Distanța între rânduri

< 8 cm
* Dacă amestecul nu conține trifoi, se pot adăuga 6-8 kg
de trifoi roșu sau 2-3 kg de trifoi alb

3. Încolțire
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Timp de încolțire

NutriFibre încolțește lent, deoarece își creează mai
întâi un sistem de rădăcini adânci, care contribuie la
o toleranță excelentă la secetă

Gestionarea după
însămânțare (1)

Pulverizați buruienile cu frunze late atunci când
ierburile depășesc înălțimea de 5 cm.

Gestionarea după
însămânțare (2)

Nu utilizați gunoi de grajd sau îngrășăminte de
origine animală în perioada dintre însămânțare și
prima tăiere.

Prima tăiere după
însămânțare

Tundeți iarba prima oară după însămânțare înainte ca
aceasta să ajungă la o înălțime de 15 cm.

Întreținerea pe
timpul toamnei

Înainte de venirea iernii, iarba ar trebui să ajungă la o
lungime optimă de 9-10 cm.

4. Fertilizare

*Recomandări privind fertilizarea/tăiere/hectar:
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Azot (N)

90 kg

Fosfat (PO4)

30 kg

Oxid de potasiu
(K2O)

96 kg

Oxid de magneziu
(MgO)

10-28 kg

Carbonat de calciu 320 kg/an
(CaCO3)

* Cantitățile exacte depind de țară și de tipul de sol.
Analizați solul din punct de vedere fizico-chimic, pentru a
stabili un plan de fertilizare.

5. Producție
Producția de
2-12 tone de substanță uscată/ha
substanță uscată în
primul an
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Producția de
substanță uscată
începând cu cel
de-al doilea an

Până la 20 tone de substanță uscată/ha

(*în funcție de modul de gestionare și de fertilizare)

6. Recoltare
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Momentul recoltării

3000-3500 kg de substanță uscată/ha

Înălțime de tăiere

> 8 cm

Interval de tăiere min.

4-5 săptămâni

Timpul de tăiere
specific

NutriFibre are nevoie un anumit timp de uscare spre
deosebire de iarba perenă raigras.
În cazul în care aveți mai multe tipuri de plante
furajere, printre care și câmpul cu Nutrifiber, cositi
câmpul de Nutrifiber ultimul si colectați-l primul.

Însilozarea

< 35-40 % substanță uscată in planta taiata, pentru a
preveni formarea mucegaiului

Inoculanți

Utilizați inoculanți pentru siloz pentru o conservare
optimă
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