Beef Master

Ge dina
djur mer!
Köttdjur och får
Rekommendation vid
sådd i renbestånd:

Låt dina djur producera optimalt. Det är vad varje nötkötts- och
lammproducent vill ha. Högt foderintag och proteinrika givor är

50 kg/ha
15 - 25 kg/ha
0,5 - 1,0 cm

avgörande för att uppnå detta. Med tanke på att dessa djur har
en relativt liten våm, är ett högt näringsintag fortfarande en rejäl
utmaning. Beef Master ger dig lösningen. Fält som sås med denna
gräsfröblandning ger mycket protein och energi samt stimulerar
matsmältningen. På detta sätt får din djur precis vad de behöver.
Fördelar

April - September

• Mycket hög produktion av protein
• Förbättrad aktivitet i våmmen
• Utfodra fler djur från dina egna marker
• Extremt bra grästillväxt i ett stort antal förhållanden
• Livskraftig vall som kan betas och ger hög foderkvalitet

Ge dina köttdjur mer!
Maximalt utnyttjande av proteiner

Exceptionell grästillväxt under en mängd olika

För en förnuftig, men stabil, tillväxt av kött är det

förhållanden

viktigt att dina djur äter tillräckligt med foder med

Måste du hantera extrema väderförhållanden?

hög proteinhalt. Därför innehåller Beef Master en

Beef Master garanterar en utmärkt grästillväxt även

mängd olika gräs- och klöversorter som säkerställer

i dessa fall. Hundäxing och mjukbladig rörsvingel

en bra balans mellan smältbart protein och

växer även i torra förhållanden medan timotej har

mikrobiellt våmprotein. Detta leder till optimal

hög tålighet mot blöta och kalla perioder. Dessutom

matsmältning. Dessutom ger vitklövern extra smak

är alla utvalda grässorter i denna blandning mycket

(och därmed intag) och balanserad grästillväxt

vinterhärdiga. Med andra ord: Beef Master håller

under hela växtperioden.

alltid måttet, oavsett förhållanden.

Förbättrad aktivitet i våmmen

Kraftiga gräsmarker för ett foderintag av hög

Ett optimalt fodernyttjande är endast möjligt om

kvalitet

våmmen fungerar på ett optimalt sätt. En tillräcklig

Låter du din boskap beta på vallar eller matar

mängd fibrer är viktig ur denna synvinkel. Det är

du dem i ett stall? Kraftfull vall som tål en smäll

därför Beef Master innehåller hundäxing,

eller två är alltid viktigt. Rödsvingeln som finns i

mjukbladig rörsvingel (NutriFibre, se ruta) och

Beef Master, med dess utlöpare – precis som med

välsmakande timotej. Alla dessa grässorter ger

vitklöver – är känd för att skapa täta gräsytor. Täta

gräset ett högt fiberinnehåll. Cellväggskvaliteten

vegetationstäcken tåler en högre grad av betning,

hos dessa sorter säkerställer en mycket gradvis

plus att betesmarken blir mer motståndskraftig mot

nedbrytning av fodret i våmmen. Detta leder till

ogräs. Flerårigt rajgräs skyddar också mot ogräs och

att dina djur får tillgång till mer smältbart protein,

tål torka. Å andra sidan ger den mjukbladiga

vilket i sin tur lägger grund för god produktivitet.

rörsvingeln och hundäxingen Beef Master dess
uthållighet. Med andra ord: Beef Master ger dig

Utfodra fler djur från dina egna marker

många år av högkvalitativt foder.

Den balanserade sammansättningen av
Beef Master garanterar hög produktivitet under
hela växtperioden. Timotej växer i början av våren
medan hundäxingen växer senare. Den mycket
produktiva, mjukbladiga rörsvingeln ger extra
volym. Tillsammans med vitklöver ger dessa
grässorter en konsekvent hög avkastning från
tidigt på våren till sent på hösten.

NutriFibre
NutriFibre är en innovativ grästeknik som baseras på rörsvingel med mjuka
blad. Denna har tagits fram via Barenbrugs internationella förädlingsprogram.
NutriFibre har närings- och fiberrika blad med ett kraftfullt och vidsträckt
rotsystem. Som ett resultat hanterar gräset mineraler på ett effektivt sätt, tål en
mängd olika klimat och är rikt på fibrer. Det är en grästeknik som passar perfekt
tillsammans med Beef Master.
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