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Неспокойните пазарни раздвижвания през последните години показаха, че има смисъл да не се залага
всичко на една карта: Немският кафяв добитък Ви предлага възможността да се подсигурите срещу
рисковете на селскостопанските пазари.
Като класическа домашна порода се препоръчва Немския кафяв добитък със значителна млекодайност в
комбинация с превъзходни качества за угояване.
С постижения на стадата от 8.000 kg – 9.000 kg мляко и съдържание от 7 % - 8 % Немският кафяв добитък е
развит преди всичко в Югозападна Германия. Породата предлага функционални крави с най-добрите задни
части и превъзходни вимета, които потвърждават Вашите предпочитания точно за ливади и пасбища. В
обора за невързан добитък животните са също така безпроблемни както при работата с робота за доене.
Безспорно доброкачествени смята се, че животните оползотворяват най-добре фуража и при това са
невзискателни и здрави.
Открояващата се толерантност на Немския кафяв
добитък спрямо климата квалифицира тази порода
дори и за приложение в тропически региони.
Там се отглежда като чиста порода или в рамките
на програми за кръстосване чрез заплождане за
осигуряване на прехрана в региони стремящи се
към стопанство

Haller АД Ви предлага сигурност от самото начало при подготовката и развитието на Вашия
бизнес за развъждане и ползи от добитъка. Нашата фирма богата на традиции е национален и
интернационален търговец на услуги свързани с търговията с добитък. Дали се отнася за селекция на
животни от място, разработване на всички административни работи и след продажбено обслужване, Haller
e Вашият партньор при закупуването на добитък за отглеждане. Естествено ще Ви консултираме и ще Ви
помогнем при всички въпроси свързани с финансирането. Обадете ни се!
Haller – с нас Вашите животни за развъждане ще дойдат сигурни в обора.
Кафяв добитък в думи и стойности
• Доброкачествен домашен кафяв добитък
• 8.000 kg – 9.000 kg млекодайност при 7 % - 8 % съдържания
• Отлични качества на млякото с най-добрата вкусова годност и най-добрата годност за
производство на сирене (Kappa Kasein B)
• здрави, с много жлези, симетрични вимета с отлична млекодайност
• с изключително дълъг живот с най-добрите задни части, плодовит и може да се отелва
• здрави и стабилни копита
• особено пригоден към климатични крайности
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