
 

 
 

 

 

A NutriFibre technológia előnyeinek érvényesüléséhez a szokásos gyepterületekétől eltérő 

művelés szükséges, mely az alábbiakban foglalható össze. 

 

 

Előkészítés 

A terület A vízellátottság tág határok között mozoghat a nagyon nedves és a viszonylag 

száraz között, a tél pedig lehet óceáni éghajlatra jellemzően enyhe, vagy akár 

szélsőségesen hideg. Ha az állomány kezdeti fejlődése sikeres, akkor - a mélyre 

hatoló gyökérzet révén - a nyári aszályt, valamint az időszakos vízborítást is 

elviseli. Télállósága kiváló, amennyiben a tél beállta előtt megfelelően 

művelték. Jól alkalmazkodik a különböző termőhelyi körülményekhez, különösen 

kötöttebb talajokon. 

 

Talajelőkészítés A talaj előkészítése megegyezik a gyepgazdálkodásban szokásos 

munkálatokkal, betartva a jó mezőgazdasági gyakorlat elemeit. Erős 

gyomborítottság esetén szántás előtt javasolt egy gyomirtás. A gyökérzetnek 

vastagon át kell szőnie a talajt, ezért a mélyebb rétegek lazítása is szükséges. A 

magágy előkészítésnél aprómorzsás szerkezetre és egyenletes felszínre kell 

törekedni. A vetést tiszta, gyommentes felszínen kell végezni. Ha erős 

gyomterhelésre kell számítani, akkor érdemes hamis magágyat készíteni. 

 

Vetési időszak Március-áprilistól kezdve augusztus-szeptemberig (hidegebb területeken 

augusztus 15-ig, melegebb területen szeptember 15-ig). Akkor lehet vetni, ha a 

talajhőmérséklet legalább 12 °C, a következő hetekben elegendő csapadék 

várható és nem valószínű erős lehűlés. Ha a vetőmagkeverék herét is tartalmaz, 

akkor a vetést augusztus közepéig be kell fejezni. 

 

Vetőmagszükséglet A vetőmagkeverékre vonatkozó ajánlás szerint, átlagosan 50-60 kg/ha. 

(Összehasonlításképpen az angolperjéé 40 kg/ha.) A NutriFibre gyep másként 

bokrosodik, mint a többi fűféle, ezért kezdettől fogva biztosítani kell, hogy 

elegendő számú növény legyen m2-enként. 

 

Keverés A NutriFibre fűmagkeverékeket nem ajánlott más fű-pillangós keverékkel együtt 

vetni, a legjobb eredmény az eredeti összetétellel érhető el. Ha a keverék nem 

tartalmaz herefélét, akkor 6-8 kg vörösherét, vagy 2-3 kg fehérherét lehet hozzá 

adni. 

 

Vetéstechnológia Fűmag-, vagy aprómag-vetőgéppel, legfeljebb 8 cm-es sortávolságra. Ha a 

sortávolság nagyobb ennél, akkor két keresztirányú vetés szükséges. A magokat 

cambridge henger segítségével lehet eloszlatni.  

Vetésmélység: 0,5-1 cm. Ennél mélyebb vetés lelassítja a fejlődést. A vetést 

követő talajtömörítés rendkívül fontos a palántadőlés megelőzése érdekében. 

 



 

 
 

 

 

A gyep fejlődése 

Kezdeti fejlődés A NutriFibre fű lassabban fejlődik ki, mint a fűfélék általában. A csírázás 

hőmérséklet igénye viszonylag magas (>12 °C) és néhány nappal később indul 

meg, mint az angolperjéé. Amíg a gyep teljesen ki nem fejlődik, más füvekkel és 

a gyomokkal alig képes versengeni. 

 

Vetést követő 

művelés 

A széles levelű gyomok ellen korai védekezés szükséges. A gyomirtást akkor lehet 

elvégezni, ha a fű már 5 cm-es és a herének legalább 2 lomblevele van. A 

gyomirtó szert és az adagolást a leggyakoribb gyomnövények alapján kell 

kiválasztani. 

Istálló-, vagy hígtrágyázni nem szabad a vetéstől az első kaszálásig. Amikor a fű 

elérte az 5 cm-es magasságot, akkor műtrágyázni lehet, ha a talaj nem túl 

nedves. 

 

Első kaszálás A vetés utáni első kaszálást legfeljebb 15 cm-es magasságnál javasolt elvégezni, 

ezzel eltávolíthatók a gyomok és biztosítható, hogy a gyep a lehető legtöbb 

napfényhez jut. Csak akkor szabad kaszálni, ha az állomány már eléggé 

begyökeresedett és a növények nem húzódnak ki könnyen a talajból. Akkor is 

várni kell, ha éjszakai fagyok várhatók a következő 5-6 napban. 

 

Fenntartás 

Tavaszi fenntartó 

munkák 

A gyeptermesztés szabályai a NutriFibre gyepre is érvényesek. A tavasszal 

elvégzett boronálás és hengerezés serkenti a növekedést és meghosszabbítja a 

gyep élettartamát. 

 

Tápanyag 

utánpótlás 

A tápanyag utánpótlási tervet talajvizsgálatra kell alapozni. A NutriFibre gyepet 

lehet nagy adagokkal trágyázni, mert a gyökérzete képes tárolni a 

tápanyagokat. Ez mű- és szerves trágyára (komposzt, híg-, istállótrágya) is 

érvényes.   

Tápanyag felvétel 100 kg szárazanyagra nézve: 

N P2O5 K2O MgO CaCO3 

1,6 - 2,7 kg 0,7 - 1,0 kg 2,5 - 3,0 kg 0,3 - 0,8 kg 1,1 - 1,8 kg 

 

Példa – tápanyag felvétel két különböző termésszint esetén (18 % nyersfehérje) 

 Szárazanyag 

hozam 

(kg/ha) 

Tápanyag felvétel (kg/ha, műtrágyából, illetve a 

talaj tápanyag készletéből) 

N P2O5 K2O MgO CaCO3 

Intenzív 13500 365 135 405 108 243 

Normál 9000 243 90 270 72 162 

A fentieken kívül nátriumot (20-100 kg Na2O/ha, javítja az ízletességet) és ként (30-

50 kg S/ha, fehérje hozamot növeli) érdemes kijuttatni, a talajvizsgálat figyelembe 

vételével. 



 

 
 

 

 
 
 

Felülvetés A NutriFibre gyep kezdeti fejlődése lassú, a kifejlődött állomány növekedése 

viszont nagyon gyors, ezért a felülvetés sikere nem mindig biztos. Az alábbi 

ajánlások betartása javíthat ezen. 

 

- Felülvetésre csak NutriFibre magkeveréket szabad használni. Más 

magkeverékek vetése megbontja az állományt, ami megnehezíti a 

művelést és a sikere is bizonytalan. 

- A műveletet speciális felülvető géppel kell végezni, mely sekélyen műveli 

és a vetés után hengereli a talajt (pl. Vredo, Hätzenbichler, Evers). Ha sok 

nem kívánatos fű (pl. nyári perje, sovány perje) van a gyepben, akkor 

azokat felülvetés előtt gyepboronával el kell távolítani. A nádképű 

csenkeszt ez nem károsítja. 

- A felülvetés ideje május-augusztus, amikor a megfelelő talajhőmérséklet 

(>12 °C)adott. Röviddel kaszálást követően érdemes elvégezni, ha a 

rákövetkező 1-2 héten csapadék is várható. 

- Felülvetés után a területet 4-6 hétig nem szabad istálló-, vagy 

hígtrágyázni. 

- A felülvetést kövesse 2-3 kisebb hozamú kaszálás (<3000 kg sz.a./ha), hogy 

a fiatal növények is napfényhez jussanak. 

 

Őszi fenntartó 

munkák 

Optimális esetben ősz végére a gyep 9-10 cm magas, így megelőzhetők a téli 

időjárás következtében fellépő károk. Előfordul, hogy tél végére a NutriFibre gyep 

kifakul, vagy megsárgul, de ez nem valamilyen károsodás jele, hanem a 

nyugalmi időszak velejárója. 

Az ősz nem a legjobb időszak a gyeptrágyázásra, de NutriFibre gyepre istálló-, 

vagy hígtrágyát ki lehet juttatni (legfeljebb 15 t/ha adagban), mert mély 

gyökérzete tárolja a tápanyagokat, így azok tavasszal hozzáférhetők lesznek. 

 

Betakarítás 

Termőképesség A NutriFibre gyep rendszerint a 2. évtől kezdve képes a maximális terméshozamra. 

Ez a 18 t sz.a./ha-t is elérheti, a technológiától és a tápanyag utánpótlástól 

függően. 

Kaszálás időpontja A NutriFibre fű cukortartalma viszonylag alacsony (az angolperjénél kevesebb), 

ezért lehetőleg legalább 3 napsütéses nap után kell kaszálni. 

 

Tarlómagasság Legalább 8 cm. A NutriFibre fű bokrosodási csomója magasabban van és így a 

bokrosodás jellege is más, mint a fűféléknél általában. A mélyebb vágás 

csökkenti a tőszámot és megbontja a zárt gyepfelületet. 

Kaszálás 

gyakorisága 

A NutriFibre rendszerint főleg levélzetet fejleszt, ezért a kaszálás időpontját nem 

lehet a bugahányás/virágzás alapján megállapítani. Így a kaszálás gyakoriságát 

a virágzatok megjelenése helyett az eltelt időre (4-5 hét) és a hozamra (3-3,5 t 

sz.a./ha) lehet alapozni. 



 

 
 

 

 

 

Renden 

fonnyasztás 

A NutriFibre fű szárazanyagtartalma 3-4 %-kal nagyobb, mint az angolperjéé. A 

silózáshoz megfelelő szárazanyagtartalom elérése érdekében a szokásosnál 

rövidebb ideig kell fonnyasztani. A NutriFibre éppen azért nagyon alkalmas 

szénakészítésre is, mert rövidebb ideig kell szárítani. Ha NutriFibre keverékkel és 

más fűfélével hasznosított területeket egy időben takarítanak be, akkor a 

NutriFibre-t kell utoljára kaszálni és először begyűjteni. 

 

Oltóanyag A NutriFibre silózásához ajánlott oltóanyagot használni. 

 

Etetés 

Legeltetés A NutriFibre gyepet lehet legeltetni, de lehetőleg csak a fiatal növedéket (12 cm 

alatt). Ha az állatok angolperjéhez vannak szokva, akkor eltart egy ideig, mire 

elfogadják a NutriFibre ízét és textúráját, ami befolyásolja a táplálékfelvételt és 

így a termelést is. Ha legeltetésre kerül sor, akkor a NutriFibre gyepet nem ajánlott 

más legelővel váltogatni. 

 

Silózott takarmány A NutriFibre fűből készült takarmány felvétele eltér a szokásos fűfélékétől. Tekintve, 

hogy több kérődzést serkentő rostot és fehérjét, ugyanakkor kevesebb cukrot 

tartalmaz, egészen más a fejadag, melyet a takarmány beltartalmi vizsgálata 

alapján kell meghatározni. 

 

 


