Hướng Dẫn Cách Trồng Cỏ CFPM 30
Làm đất
Gieo trồng

Cày bừa 2 lần. Xịt thuốc diệt cỏ dại “Roundup” chờ khoảng 5 ngày. Nếu cỏ dại còn mọc
thì bừa tiếp lật úp cỏ dại xuống hoặc lấy ra khỏi đồng. Chuẩn bị gieo hạt.
Sau 24 giờ hoặc 48 giờ bắt đầu gieo hạt. Khi nhiệt độ đất trên 120C. Nếu trước khi gieo có
mưa lớn thì phải chờ cho đất khô mới gieo.

Khoảng cách gieo
Gieo hàng cách hàng 15 cm. Cây cách cây 5-8 cm.
trồng
Mật độ hạt
Độ sâu gieo hạt

Gieo 2-3 hạt/lỗ. 15 kg/ha (850,000 cây/ha).
Gieo sâu khoảng 2-3 cm. Nếu đất cát pha thì gieo sâu hơn từ 4-5 cm.

Máy gieo hạt

Máy gieo hạt có rạch luống và hộp đựng hạt. Mở rộng 80% để hạt rơi xuống dễ.

Prussic Acid

Không có Prussic Acid.

Thức ăn gia súc

Chế độ phân bón

Dùng ủ chua, băm nhỏ cho ăn tươi và cỏ khô.
Sử dụng lượng phân bón bằng 70% lượng phân bón cho cây ngô. Khuyến cáo sử dụng
trung bình với các loại đất: 150 kg N + 100 kg P + 100 kg K cho 1 ha. Nếu muốn thu
hoạch hạt cần bón thêm phần Kali: 121 kg/ha. Đối với đất đồi núi có độ dốc, khô cứng,
bón thêm phân Đạm (N): 80 kg/ha. Đối với đất có độ ẩm thiếu (Đất khô cằn) bón phân
Đạm (N): 100 kg/ha. Nếu đất quá khô càn, bón thêm phân Lân (P): 66 kg/ha. Nếu đất bị
phèn chua pH<5: bón thêm vôi 1000 kg/ha.
CÁCH CHĂM SÓC: Bón lót: 50% lượng phân bón nêu trên. Khi cây gieo được 25 ngày,
làm cỏ dại và bón thúc 50% lượng còn lại. Sau đợt cắt 1, bón thêm 30 kg Đạm (N). Các
đợt cắt tiếp theo đều bón thêm 30 kg phân Đạm (N).

Độ pH của đất

Độ pH tối ưu của đất là 5.5–8.5.

Thuốc diệt cỏ

Sử dụng thuốc diệt cỏ “Roundup” hoặc bừa đất có cỏ dại trước khi gieo (Lượng cỏ dại quá
nhiều thì hạt khó nảy mầm).

Chăm sóc khi cây
Các chất diệt cỏ sau được đăng ký để sử dụng: PEAK 75WG cộng BANVEL-280;
đã nảy mầm được
BASAGRAN Forte; 2,4-D Amine hoặc Pardner.
4-6 lá
Thu cắt

Có thể cắt từ 30 đến 35 ngày trồng. Chất lượng cỏ tối ưu ở chiều cao 90-100cm. Lịch cắt
lần 2 và lần 3 là 10 đến 20 ngày sau hoặc cỏ cao 90-100cm.

Chiều cao thu cắt Để gốc khoảng 10-15 cm so với mặt đất cho cây tái sinh nhanh hơn.
Độ ẩm khi thu cắt

Thu hoạch làm ủ chua ở độ ẩm 65%. Thu hoạch bằng máy đóng bánh tròn phơi trên đồng
ruộng ẩm độ 40% và được đóng gói trong bao PVC. Độ ẩm là 18-20% nếu đóng bánh bale.

Năng suất vật chất khô đạt 10-14 tấn/ ha (tất cả các lần cắt). Chất lượng thức ăn (%dm) 14Năng suất và chất
16% CP, 28-32% ADF, 56-59% NDF và 66-70% TDN và 1.3- 1.4 NEL (Mcal/ kg) ở bên
lượng cây thức ăn
Canada.

Hướng Dẫn Cách Trồng Cỏ CFPM 101
Làm đất

Cày bừa 2 lần. Xịt thuốc diệt cỏ dại “Roundup” chờ khoảng 5 ngày. Nếu cỏ dại
còn mọc thì bừa tiếp lật úp cỏ dại xuống hoặc lấy ra khỏi đồng. Chuẩn bị gieo
hạt.

Gieo trồng

Sau 24 giờ hoặc 48 giờ bắt đầu gieo hạt. Khi nhiệt độ đất trên 120C. Nếu trước
khi gieo có mưa lớn thì phải chờ cho đất khô mới gieo.

Khoảng cách gieo trồng Hàng cách hàng 15 cm, cây cách cây 10-15 cm.
Mật độ hạt

Gieo 2-3 hạt/lỗ. 10 kg/ha (850,000 cây/ha).

Độ sâu gieo hạt

Gieo sâu khoảng 2 cm. Nếu đất cát pha thì gieo sâu hơn từ 3-4 cm.

Máy gieo hạt

Máy gieo hạt có rạch luống và hộp đựng hạt. Mở rộng 80% để hạt rơi xuống
dễ.

Prussic Acid

Không có Prussic Acid.

Thức ăn gia súc

Dùng ủ chua, băm nhỏ cho ăn tươi và cỏ khô.

Chế độ phân bón

Sử dụng lượng phân bón bằng 70% lượng phân bón cho cây ngô. Khuyến cáo
sử dụng trung bình với các loại đất: 150 kg N + 100 kg P + 100 kg K cho 1 ha.
Nếu muốn thu hoạch hạt cần bón thêm phần Kali: 121 kg/ha. Đối với đất đồi
núi có độ dốc, khô cứng, bón thêm phân Đạm (N): 80 kg/ha. Đối với đất có độ
ẩm thiếu (Đất khô cằn) bón phân Đạm (N): 100 kg/ha. Nếu đất quá khô càn,
bón thêm phân Lân (P): 66 kg/ha. Nếu đất bị phèn chua pH<5: bón thêm vôi
1000 kg/ha.
CÁCH CHĂM SÓC: Bón lót: 50% lượng phân bón nêu trên. Khi cây gieo được
25 ngày, làm cỏ dại và bón thúc 50% lượng còn lại. Sau đợt cắt 1, bón thêm 30
kg Đạm (N). Các đợt cắt tiếp theo đều bón thêm 30 kg phân Đạm (N).

Độ pH của đất

Độ pH tối ưu của đất là 4.5–7.5.

Thuốc diệt cỏ

Sử dụng thuốc diệt cỏ “Glyphosate” hoặc bừa đất có cỏ dại trước khi gieo
(Lượng cỏ dại quá nhiều thì hạt khó nảy mầm).

Chăm sóc khi cây đã
nảy mầm được 4-6 lá

Các chất diệt cỏ sau được đăng ký để sử dụng: PEAK 75WG cộng BANVEL280; BASAGRAN Forte; 2,4-D Amine hoặc Pardner.

Thu cắt

Có thể cắt từ 30 đến 35 ngày trồng. Chất lượng cỏ tối ưu ở chiều cao 90-100
cm. Lịch cắt lần 2 và lần 3 là 10 đến 20 ngày sau hoặc cỏ cao 90-100 cm.

Chiều cao thu cắt

Để gốc khoảng 10-15 cm so với mặt đất cho cây tái sinh nhanh hơn.

Độ ẩm khi thu cắt

Thu hoạch làm ủ chua ở độ ẩm 65%. Thu hoạch bằng máy đóng bánh tròn
phơi trên đồng ruộng ẩm độ 40% và được đóng gói trong bao PVC. Độ ẩm là
18-20% nếu đóng bánh bale.

Năng suất và chất
lượng cây thức ăn

Năng suất vật chất khô đạt 10-14 tấn/ ha (tất cả các lần cắt). Chất lượng thức
ăn (%dm) 14-16% CP, 28-32% ADF, 56-59% NDF và 66-70% TDN và 1.3- 1.4
NEL (Mcal/ kg) ở bên Canada.

Hướng Dẫn Cách Trồng Cỏ CSSH45
Làm đất

Gieo trồng

Cày bừa 2 lần. Xịt thuốc diệt cỏ dại “Roundup” chờ khoảng 5 ngày. Nếu cỏ dại
còn mọc thì bừa tiếp lật úp cỏ dại xuống hoặc lấy ra khỏi đồng. Chuẩn bị gieo
hạt.
Sau 24 giờ hoặc 48 giờ bắt đầu gieo hạt. Khi nhiệt độ đất trên 120C. Nếu trước
khi gieo có mưa lớn thì phải chờ cho đất khô mới gieo.

Khoảng cách gieo trồng Hàng cách hàng 40 cm, cây cách cây 5 cm.
Mật độ hạt
Độ sâu gieo hạt

Gieo 2-3 hạt/lỗ. 15 kg/ha (850,000 cây/ha).
Gieo sâu khoảng 2-3 cm. Nếu đất cát pha thì gieo sâu hơn từ 4-5 cm.

Máy gieo hạt

Máy gieo hạt có rạch luống và hộp đựng hạt.

Prussic Acid

Không có Prussic Acid.

Thức ăn gia súc

Chế độ phân bón

Dùng ủ chua hoặc băm nhỏ cho ăn tươi.
Sử dụng lượng phân bón bằng 70% lượng phân bón cho cây ngô. Khuyến cáo
sử dụng trung bình với các loại đất: 150 kg N + 100 kg P + 100 kg K cho 1 ha.
Nếu muốn thu hoạch hạt cần bón thêm phần Kali: 121 kg/ha. Đối với đất đồi
núi có độ dốc, khô cứng, bón thêm phân Đạm (N): 80 kg/ha. Đối với đất có độ
ẩm thiếu (Đất khô cằn) bón phân Đạm (N): 100 kg/ha. Nếu đất quá khô càn,
bón thêm phân Lân (P): 66 kg/ha. Nếu đất bị phèn chua pH<5: bón thêm vôi
1000 kg/ha.
CÁCH CHĂM SÓC: Bón lót: 50% lượng phân bón nêu trên. Khi cây gieo được
25 ngày, làm cỏ dại và bón thúc 50% lượng còn lại. Sau đợt cắt 1, bón thêm
30 kg Đạm (N). Các đợt cắt tiếp theo đều bón thêm 30 kg phân Đạm (N).

Độ pH của đất

Độ pH tối ưu của đất là 5.5–8.5.

Thuốc diệt cỏ

Sử dụng thuốc diệt cỏ “Glyphosate” hoặc bừa đất có cỏ dại trước khi gieo
(Lượng cỏ dại quá nhiều thì hạt khó nảy mầm).

Chăm sóc khi cây đã Các chất diệt cỏ sau được đăng ký để sử dụng: PEAK 75WG cộng BANVELnảy mầm được 4-6 lá 280; BASAGRAN Forte; 2,4-D Amine hoặc Pardner.
Thu cắt

Có thể cắt từ 70 đến 85 ngày trồng. Chất lượng cỏ tối ưu ở giai đoạn khi hạt
chuyển sang giai đoạn màu xanh.

Chiều cao thu cắt

Thu cắt ở giai đoạn hạt màu xanh.

Độ ẩm khi thu cắt

Thu hoạch làm ủ chua ở độ ẩm 65%. Thu hoạch bằng máy đóng bánh tròn
phơi trên đồng ruộng ẩm độ 40% và được đóng gói trong bao PVC. Độ ẩm là
18-20% nếu đóng bánh bale.

Năng suất và chất
lượng cây thức ăn

Năng suất vật chất khô đạt 14-18 tấn/ ha. Chất lượng thức ăn (%dm) 10-12%
CP, 26-30% ADF, 47-56% NDF và 66-70% TDN và 1.3- 1.5 NEL (Mcal/ kg) ở
bên Canada.

