
 

Менеджмент рослини 
Для досягнення кращого результату, поле з НутріФайбр має 
доглядатись інакше, ніж звичайні поля з райграсом та 
іншими травами. Тому рекомендації, інструкції, наведені 
далі, стосуються підготовки поля, правильного типу ґрунту, 
оптимального підживлення та правильних методів збору. 

Вони допоможуть Вам досягти високих врожаїв фуражного 
корму. В цьому довіднику Ви знайдете всю необхідну 
інформацію, щоб отримати максимум з трави НутріФайбр. 

2. Посів
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Період сівби З Березня/Квітня  до Серпня/Вересня
Температура 
ґрунту 

>12C

Норма висіву* 50 - 60 кг/га 
Глибина висіву 0,5 - 1 см 
Міжряддя <8  см

1. Створення нового поля: вимоги
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Тиск бур’янів  Виберіть поле з малим впливом бур’янів або 
використайте покривну рослинну культуру

Структура ґрунту 
(1)

Переконайтесь, що ґрунт має достатню 
глибину та можливість глибокого 
проростання коріння

Структура грунту 
(2)

Поле має бути рівне та ущільнене 

Довідник по 
використанню трави 

НутріФайбр

* Якщо конюшина не входить в склад суміші насіння, тоді 
можна додати 6-8 кг червоної конюшини або 2-3 кг білої 
конюшини.



3. Проростання
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Час 
проростання 

Трава НутріФайбр проростає повільно, оскільки 
вона спочатку формує глибоку кореневу систему, що 
сприятиме відмінній стійкості до посухи 

Менеджмент 
після сівби (1)

Обробіть площу посіву гербіцидом для боротьби з 
широколистяними бур’янами, коли трава буде > 5 см

Менеджмент 
після сівби (2)

Не вносьте гноївку і гній в період між сівбою та 1-м 
укосом

Перший укіс 
після сівби

Заберіть 1-й укіс після сівби, коли трава буде не вищою 
15 см

Осінній догляд Оптимальна висота трави перед початком зими має бути 
9-10 см 

5. Врожай 
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Момент збору 3000-3500 кг СР/га 

Висота 
скошування 

> 8 см 

Інтервал між 
укосами 

4-5 тижнів

Період на полі Трава НутріФайбр потребує коротшого періоду 
прив’ялювання на полі ніж райграс багаторічний. 
Тому скошуйте її останньою і підбирайте першою 

Заготівля сінажу < 30 – 35% сухої речовини, щоб уникнути псування 

Інокулянти Використовуйте сінажний інокулянт для 
оптимального консервування 
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6. Збір

4. Підживлення
Проведіть аналіз ґрунту для складання плану підживлення.Середні 
вимоги до підживлення на кожен укіс на 1 гектар трави: 

Азот (N) 90 кг
Фосфор (P2O5) 30 кг
Калій (K2O) 96 кг
Оксид Магнію 
(MgO)

10-28 кг 

Карбонат Кальцію 
(CaCO3)

320 кг на рік 

Врожай сухої 
речовини в 
перший рік 

2-12 м. тон СР/га 

Врожай сухої 
речовини в 
другий та наступні 
роки 

До 18 м. тон СР/га

*Точна кількість залежить від країни та регіону 

(*в залежності від менеджменту та підживлення)
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