
М’ясна худоба та вівці

Бажаєте аби Ваші тварини досягали хорошого приросту м’яса? 
Цього хоче кожен фермер, який займається м’ясним 
скотарством та вівчарством. Високе споживання корму та 
багатий білком раціон мають вирішальне значення для 
досягнення цих цілей. Враховуючи порівняно невеликий рубець 
цієї худоби, велике споживання поживних речовин залишається 
великою проблемою в цьому бізнесі. Біф Мастер пропонує 
рішення. Поля, засіяні цією сумішшю трав, дають багато білка та 
енергії, а також стимулюють травлення. Таким чином Ваша 
худоба отримує саме те, що їй потрібно.

Переваги
• Максимальне використання білка
• Покращена робота рубця
• Більше тварин на тих же гектарах
• Винятковий ріст трави в різних умовах
• Потужний травостій для високої якості корму

Більше можливостей для 
Вашої м’ясної худоби!

Біф Мастер

50 кг/га

0,5 - 1,0 см

15 - 25 кг/га

Квітень - Вересень



Максимальне використання білка
Для хорошого, але стабільного приросту м’яса 
важливо, щоб ваша худоба споживала достатньо 
корму з високим вмістом білка. Ось чому Біф 
Мастер містить в суміші різноманітні трави та 
конюшину, які забезпечують хороший баланс між 
перетравним та засвоюваним в рубці білком. Це 
сприяє оптимальному травленню. Крім того, біла 
конюшина забезпечує додатковий смак (і, отже, 
споживання) та збалансований ріст трави 
протягом усього вегетаційного періоду.

Покращена робота рубця
Рівномірний приріст м’яса можливий лише за 
умови оптимальної роботи рубця. У цьому плані 
важливо споживати достатню кількість 
клітковини. Ось чому Біф Мастер містить в суміші 
грястицю, кострицю очеретяну м’яколисту 
(NutriFibre, див. додаток) та смачну тимофіївку.  
Усі ці сорти трав дають корму клітковину. Якість 
клітинної стінки цих сортів забезпечує повільне 
розщеплення корму в рубці. Як результат, Ваші 
вівці та корови можуть отримати більше 
засвоюваного білка, що покращує їх розвиток.

Більше тварин на тих же гектарах
Збалансований склад суміші Біф Мастер гарантує 
високу продуктивність протягом усього 
вегетаційного періоду. Тимофіївка росте ранньою 

весною, а грястиця - пізніше. Високопродуктивна 
костриця очеретяна м’яколиста забезпечує 
додаткову масу. Разом з білою конюшиною ці 
сорти трав досягають стабільно високих урожаїв  
з ранньої весни до пізньої осені.

Винятковий ріст трави в різних умовах
Вам доводиться стикатися з екстремальними 
погодними умовами? Біф Мастер забезпечує 
чудовий ріст трави навіть у цьому випадку. 
Грястиця і костриця очеретяна м’яколиста будуть 
рости навіть у сухих умовах, тоді як тимофіївка 
стійка до вологих та холодних періодів. Крім того, 
всі відібрані в цій суміші трави мають високу 
стійкість до зимових холодів. Біф Мастер працює 
незалежно від обставин.

Потужний травостій для високої якості корму
Біф Мастер гарантує потужний травостій, 
незалежно від того, чи Ви випасаєте худобу чи 
годуєте її в стайні. Костриця червона з її 
відгалуженими пагонами у складі суміші, як і  
біла конюшина, відома своєю високою щільністю 
дернини. Щільна дернина більш стійка до 
витоптування та до бур’янів. Багаторічний райграс 
також стійкий до бур’янів і хвороб. З іншого боку, 
костриця очеретяна та грястиця надають суміші 
Біф Мастер стійкості. Іншими словами: Біф Мастер 
дає вам високоякісний корм на багато років.

Більше можливостей для Вашої 
м’ясної худоби!
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НутріФайбр - це інноваційна технологія трави, заснована на костриці 
очеретяній м’яколистій, розроблена в рамках міжнародної селекційної 
програми компанії Баренбруг. Трава НутріФайбр має поживний, 
багатий клітковиною листок із потужною, розгалуженою кореневою 
системою. Як результат, трава ефективно використовує мінерали,  
є кліматично стійкою та багатою на клітковину. Ця технологія трави 
ідеально вписується в суміш Біф Мастер.
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