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Развъждането на месни породи едър рогат добитък в Германия включва както интензивни породи богати 
на месо така и непридирчиви екзотични животни. Чрез Haller ще се сдобиете с всички породи – внимателно 
подбрани, здрави и продуктивни.

През изминалите десетилетия немските животновъди са постигнали особена компетентност.  Обусловено 
от географското положение на Германия в сърцето на Европа, отглеждането на месни породи добитък 
усвоява все по-висококачествена генетика от региони с доказан произход на месни породи, за да ги 
подобри с оглед на специалните потребности на отглежданите месни породи и крави-майки в големи 
размери в Източна Европа. На този фон само постоянството може да наложи отглеждането на едър рогат 
добитък в Германия като първи адрес във всички дейности за развъждане и за ползите от добитъка 
свързани с отглеждането на месни породи и крави-майки. От тази компетентност ще спечелите и Вие. 

Постоянно се установяват и документират важни параметри на производителност при месните породи 
в мениджмънта за развъждане на Германия. Гарантираното качество на животните за развъждане и 
угояване се оценява от клиенти от целия свят. Същото се отнася за ветеринарно правните статути. Често не 
можем да подчертаем достатъчно: че точно в бизнеса с животни не може да се откажем от сигурността на 
предоставянето на стойности.

 Поради това Haller: 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 на животни.

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.  
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Порода                Крайно тегло (w/m) kg

Шароле 800 – 900 1200 – 1300

Ангус 600 – 650 1050 – 1150

Лимузин 650 – 850 1100 – 1400

Блонд д`Акитен 850 – 1100 1100 – 1350

Немски петнист добитък 600 – 800 1100 – 1300

Херефорд 600 – 900 900 – 1250

Салер 700 – 750 1100 – 1300

Породи и тегло


