
For best mulige resultater, bør GreenSpirit NutriFibre-
engen stelles på annen måte enn andre grasarter.

Derfor bidrar instruksjonene du finner nedenfor angående 
jordbearbeiding, riktig jordtype, optimal gjødsling og riktige 
innhøstingsmetoder til høy fôrproduksjon. Denne håndboken 
med råd om dyrking av NutriFibre gir deg den informasjonen 
du trenger for å få mest mulig ut av NutriFibre-graset ditt.

2. Såing
Såperiode Mai - August

Jordtemperatur > 12 °C

Frømengde 5-6 kg/dekar

Sådybde 0,5-1,5 cm

Rekkeavstand < 8 cm

1. Krav til åkeren
Ugrastrykk Velg en åker med lavt ugrastrykk og 

bruk falskt såbed

Jordstruktur Dyp jordarbeiding, pløying eller 
kultivering, ettersom røttene må kunne 
vokse dypt

Såbed Forbered et fint og fast såbed

Dyrkingsmanual
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3. Etablering
Etableringstid NutriFibre etablerer seg langsomt siden det 

først lager et dypt jordsystem, noe som bidrar 
til utmerket tørketoleranse

Stell etter såing (1) Sprøyt tofrøbladet ugras når graset er > 5 cm

Stell etter såing (2) Ikke påfør gylle eller dyregjødsel i perioden 
mellom såing og førsteslåtten

Første slått etter 
såing

Høst førsteslåtten etter såing når grasset ikke 
er høyere enn 15 cm

Høstvedlikehold Man bør ha en strålengde på 9-10 cm 
før vinteren

4. Gjødsling (anbefalinger per slått per dekar*)

Nitrogen (N) 9 kg

Fosfor 1,3 kg

Kalium (K2O) 9,6 kg

Magnesiumoksid 
(MgO)

1-2,8 kg

Kalsiumkarbonat 
(CaCO3)

32 kg

*   Eksakt mengde er avhengig av land og jordtype. 
Analyser jorden for å lage en gjødslingsplan.

5. Produksjon
Tørrstoffproduksjon 
første år

200 - 1200 kg TS/dekar

Tørrstoffproduksjon 
fra andre år og videre

Opptil 1800 kg TS/dekar

*  Avhengig av stell og gjødsling.

6. Innhøsting
Tidspunkt for 
innhøsting

300-350 kg TS/da
10 cm gras = 100 kg TS/da

Slåhøyde > 8 cm

Slåtteintervall 4-5 uker

Åkerperiode NutriFibre trenger lengre tørketid enn 
timotei. Slå NutriFibre-åkrene først og begynn 
innsamlingen fra dem sist 

Lage silofôr Minimum < 30-35 % tørrstoffinnhold for å 
forhindre muggdannelse

Ensileringsmidler Bruk ensileringsmidler for optimal konservering
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